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వచనము 1 

అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:4 => పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద 

నీళల్యందేగాని యుండు దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి 

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

నిరగ్మకాండము 20:6 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు 

కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

ని రగ్ మ కాం డ ము 2 0 : 8 = > వి శార్ం తి ది న ము ను ప రి శు దధ్ ము గా ఆ చ రిం చు ట కు 

జాఞ్పకముంచుకొనుము. 

నిరగ్మకాండము 20:9 => ఆరు దినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను 

నిరగ్మకాండము 20:10 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో 

నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ 

యిండల్లో నునన్ పరదేశియైనను ఏపనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 
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నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:18 => పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త 

ధూమమును చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

నిరగ్మకాండము 20:19 => నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో 

మాటలాడినయెడల మేము చనిపోవుదుము 

నిరగ్మకాండము 20:20 => అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు 

పాపము చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:21 => పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు 

సమీపింపగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:6 => ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ 

విను జనముల దృషిట్కి అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ 

జనము జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 147:19 => ఆయన తన వాకయ్ము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కటట్డలను తన 

నాయ్యవిధులను ఇశార్యేలునకు తెలియజేసెను. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

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

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:16 => ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను 

ఏ మంచి కారయ్ము చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 19:17 => అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? 

మంచివాడొకక్డే. నీవు జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ 

ఆజఞ్లని ఆయనను అడుగగ 
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మతత్యి 19:18 => యేసు నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్ సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము, 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:20 => అందుకు ఆ యౌవనుడు ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే యునాన్ను; ఇకను నాకు 

కొదువ ఏమని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

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

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

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

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

మతత్యి 22:38 => ఇది ముఖయ్మైనదియు మొదటిదియునైన ఆజఞ్. 

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

మతత్యి 22:40 => ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:28 => శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా 

ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 

మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

మారుక్ 12:30 => నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను, నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ పూరణ్వివేకముతోను, నీ 

పూరణ్బలముతోను, నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునది పర్ధానమైన ఆజఞ్. 

Page  of 8 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

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 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

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

వారియొదద్కు వెళిల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 
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లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

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

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

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

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

Page  of 10 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

రోమీయులకు 13:3 => పర్భుతవ్ము చేయువారు చెడ డ్కారయ్ములకేగాని మంచికారయ్ములకు 

భయంకరులు కారు; నీకు మేలు కలుగుటకు అధికారులు దేవుని పరిచారకులు; వారికి భయపడక 

ఉండకోరితివా, మేలు చేయుము, అపుప్డు వారిచేత మెపుప్ పొందుదువు. 

రోమీయులకు 13:4 => నీవు చెడ డ్ది చేసినయెడల భయపడుము, వారు ఊరకయే ఖడగ్ము ధరింపరు; 

కీడు చేయువానిమీద ఆగర్హము చూపుటకై వారు పర్తికారము చేయు దేవుని పరిచారకులు. 

రోమీయులకు 13:5 => కాబటిట్ ఆగర్హభయమునుబటిట్ మాతర్ము కాక మనసాస్కిష్నిబటిట్యు 

లోబడియుండుట ఆవశయ్కము. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 
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గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:25 => మనము ఆతమ్ననుసరించి జీవించువారమైతిమా ఆతమ్ను అనుసరించి 

కర్మముగా నడుచుకొందము. 

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. 

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

మాటలాడుడి; ఆలాగుననే పర్వరిత్ంచుడి. 

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

మించి అతిశయపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:10 => నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచియుండగా 

యెహోవా నాయొదద్కు పర్జలను కూరుచ్ము; వారు ఆ దేశముమీద బర్దుకు దినములనిన్యు నాకు 

భయపడ నేరుచ్కొని, తమ పిలల్లకు నేరుప్నటుల్ వారికి నా మాటలను వినిపించెదనని ఆయన నాతో 

చెపిప్న దినమునుగూరిచ్ వారికి తెలుపుము. 

నిరగ్మకాండము 21:1 => నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

నిరగ్మకాండము 23:33 => వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ 

దేశములో నివసింపకూడదు. 
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లేవీయకాండము 7:38 => ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను తీసికొనిరావలెనని 

సీనాయి అరణయ్ములో ఆయన ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు 

ఆలాగుననే ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 147:19 => ఆయన తన వాకయ్ము యాకోబునకు తెలియజేసెను తన కటట్డలను తన 

నాయ్యవిధులను ఇశార్యేలునకు తెలియజేసెను. 

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

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 3:51 => యెహోవా మోషేకాజాఞ్పించినటుల్ యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును విడిపింపబడిన వారి విమోచన ధనమును మోషే యిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:44 => మోషే ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము ఇది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:31 => అయితే నీవు ఇకక్డ నాయొదద్ నిలిచియుండుము. నీవు వారికి 

బోధింపవలసిన ధరమ్మంతటిని, అనగా కటట్డలను విధులను నేను నీతో చెపెప్దను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9 => మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి 

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

దేశములో మృతినొందెను. 

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

ననుసరించినయెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎకక్డ తిరిగినను అనిన్టిలో వివేకముగా 

నడుచుకొందువు. మోషే ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడియునన్ దేవుని కటట్డలను ఆయన నియమించిన 

ధరమ్మంతటిని ఆయన నాయ్య విధులను శాసనములను గైకొనుము; 

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

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 
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2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:15 => మీ సంఖయ్ కొదిద్గాను మీరు సవ్లప్ సంఖయ్గల జనులుగాను కనాను 

దేశములో అనుయ్లుగాను ఉండగా కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా దాని నీకిచెచ్దనని 

నెహెమాయ్ 1:7 => నీ యెదుట బహు అసహయ్ముగా పర్వరిత్ంచితివిు, నీ సేవకుడైన మోషేచేత నీవు 

నిరణ్యించిన ఆజఞ్లనైనను కటట్డలనైనను విధులనైనను మేము గైకొనకపోతివిు. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 10:29 => వారి భారయ్లు వారి కుమారులు వారి కుమారెత్లు తెలివియు 

బుదిధ్యుగలవారెవరో వారును ఈ విషయములో పర్ధానులైన తమ బంధువులతో కలిసిరి. 

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

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 56:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా రక్షణ వచుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది 

నా నీతి వెలల్డియగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. నాయ్యవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి 

నడుచుకొనుడి.  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 46:9 => అయితే దేశజనులు నియామక కాలములయందు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆరాధన చేయుటకై వచుచ్నపుప్డు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు దకిష్ణపు గుమమ్పు 

మారగ్ముగా వెళల్వలెను, దకిష్ణపు గుమమ్పు మారగ్ముగా వచిచ్నవారు ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా 

వెళళ్వలెను. తాము వచిచ్న దారినే యెవరును తిరిగిపోక అందరును తినన్గా వెలుపలికిపోవలెను. 
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యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

వచనము 2 

అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు యాకోబును కనెను, యాకోబు యూదాను అతని 

అనన్దముమ్లను కనెను; 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 
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మతత్యి 27:47 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరా మాట విని ఇతడు ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మతత్యి 27:48 => వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతిత్కొని పోయి, సప్ంజీ తీసికొని చిరకాలో ముంచి, 

రెలుల్న తగిలించి ఆయనకు తార్గనిచెచ్ను; 

మతత్యి 27:49 => తకిక్నవారు ఊరకుండుడి ఏలీయా అతని రకిష్ంపవచుచ్నేమో చూతమనిరి. 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 7:26 => అయితే మరేమి చూడవెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 
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యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

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

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

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

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

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

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 
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యెషయా 13:6 => యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది ఘోషించుడి అది పర్ళయమువలె సరవ్శకుత్డగు 

దేవుని యొదద్నుండి వచుచ్ను. 

యెహెజేక్లు 13:5 => యెహోవా దినమున ఇశార్యేలీయులు యుదధ్మందు సిథ్రముగా నిలుచునటుల్ 

మీరు గోడలలోనునన్ బీటల దగగ్ర నిలువరు, పార్కారమును దిటట్పరచరు. 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 11:10 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర 

నీ మారగ్మును సిదధ్పరచును. 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

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

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

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 8:28 => అందుకు వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా 

అనియు, మరికొందరు పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  
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లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

లూకా 9:19 => వారు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయాయనియు, కొందరు 

పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు లేచెననియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

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

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

1 యోహాను 2:28 => కాబటిట్ చినన్పిలల్లారా, ఆయన పర్తయ్క్షమగునపుప్డు ఆయన రాకడయందు 

మనము ఆయన యెదుట సిగుగ్పడక ధైరయ్ము కలిగియుండునటుల్ మీరాయనయందు నిలిచియుండుడి. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 
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వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 3 

యూదా తామారునందు పెరెసును, జెరహును కనెను; 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 
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జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

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

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 
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మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

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

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

మారుక్ 13:16 => పొలములో ఉండువాడు తన వసత్రము తీసికొనిపోవుటకు ఇంటిలోనికి తిరిగి 

రాకూడదు. 

మారుక్ 13:17 => అయోయ్, ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. 

మారుక్ 13:18 => అది చలికాలమందు సంభవింపకుండవలెనని పార్రిథ్ంచుడి. 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 

మారుక్ 13:20 => పర్భువు ఆ దినములను తకుక్వ చేయనియెడల ఏ శరీరియు 

తపిప్ంచుకొనకపోవును; ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, అనగా తాను ఏరప్రచుకొనినవారి నిమితత్ము 

ఆయన ఆ దినములను తకుక్వ చేసెను. 

మారుక్ 13:21 => కాగా ఇదిగో కీర్సుత్ ఇకక్డ నునాన్డు, అదిగో అకక్డ నునాన్డు అని యెవడైనను 

మీతో చెపిప్నయెడల నమమ్కుడి. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

మారుక్ 13:23 => మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి; ఇదిగో సమసత్మును మీతో ముందుగా 

చెపిప్యునాన్ను. 
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మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

మారుక్ 13:25 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

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

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

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

వచుచ్ట చూతురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:19 => అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను 

వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను 

నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:20 => అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు 

మీలోనుండినయెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద 

పొగరాజును; ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు 

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22 => కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును 

దూరదేశమునుండి వచుచ్ పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా 

దానిమీదికి తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:23 => వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ 

గొమొఱాఱ్ అదామ్ సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి, 

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:24 => యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా 

కోపాగిన్కి హేతువేమో? అని చెపుప్కొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:25 => మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:26 => తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని 

దేవతలను, పూజించి వాటికి నమసక్రించిరి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:27 => గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ 

దేశముమీదికి తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:28 => యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ 

దేశములోనుండి వారిని పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను. 

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

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 43:28 => కావున నేను పర్తిషిఠ్తులగు నీ పర్ధానులను అపవితర్పరచితిని యాకోబును 

శపించితిని ఇశార్యేలును దూషణపాలు చేసితిని. 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 14:12 => మరియు యెహోవా తెగుళుల్ పుటిట్ంచి యెరూషలేముమీద యుదధ్ము చేసిన 

జనములనందరిని ఈలాగున మొతుత్ను; వారు నిలిచియునన్ పాటుననే వారి దేహములు కుళిల్పోవును, 

వారి కనున్లు కనుతొఱఱ్లలో ఉండియే కుళిల్పోవును వారి నాలుకలు నోళల్లో ఉండియే కుళిల్పోవును. 

మారుక్ 11:21 => అపుప్డు పేతురు ఆ సంగతి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు 

శపించిన అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 
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హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

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

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

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

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 

కీరత్నలు 85:4 => మా రక్షణకరత్వగు దేవా, మావైపునకు తిరుగుము. మా మీదనునన్ నీ కోపము 

చాలించుము. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

యిరిమ్యా 26:6 => మీరీలాగున చేసినందున నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ ఈ మందిరమునకును 

చేసెదను, ఈ పటట్ణమును భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకు శాపాసప్దముగా చేసెదను. 

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.  

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

Page  of 27 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

వచనము 4 

పెరెసు ఎసోర్మును కనెను, ఎసోర్ము అరామును కనెను, అరాము అమీమ్నాదాబును కనెను, 

అమీమ్నాదాబు నయసోస్నును కనెను; 

ఆదికాండము 2:4 => దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు 

భూమాయ్కాశములు సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే. 

ఆదికాండము 5:1 => ఆదాము వంశావళి గర్ంథము ఇదే. దేవుడు ఆదామును సృజించిన దినమున 

దేవుని పోలికెగా అతని చేసెను; 

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

లూకా 3:24 => హేలీ మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, లేవి మెలీక్కి, 
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లూకా 3:25 => మెలీక్ యనన్కు, యనన్ యోసేపుకు, యోసేపు మతత్తీయకు, మతత్తీయ ఆమోసుకు, 

ఆమోసు నాహోముకు, నాహోము ఎసిల్కి, ఎసిల్ నగగ్యికి, 

లూకా 3:26 => నగగ్యి మయతుకు, మయతు మతత్తీయకు, మతత్తీయ సిమియకు, సిమియ 

యోశేఖుకు, యోశేఖు యోదాకు, 

లూకా 3:27 => యోదా యోహనన్కు, యోహనన్ రేసాకు, రేసా జెరుబాబ్బెలుకు, జెరుబాబ్బెలు 

షయలీత్యేలుకు, షయలీత్యేలు నేరికి, 

లూకా 3:28 => నేరి మెలీక్కి, మెలీక్ అదిద్కి, అదిద్ కోసాముకు, కోసాము ఎలమ్దాముకు, ఎలమ్దాము 

ఏరుకు, 

లూకా 3:29 => ఏరు యెహోషువకు, యెహోషువ ఎలీయెజెరుకు, ఎలీయెజెరు యోరీముకు, 

యోరీము మతత్తుకు, మతత్తు లేవికి, 

లూకా 3:30 => లేవి షిమోయ్నుకు, షిమోయ్ను యూదాకు, యూదా యోసేపుకు, యోసేపు 

యోనాముకు, యోనాము ఎలాయ్కీముకు, 

లూకా 3:31 => ఎలాయ్కీము మెలెయాకు, మెలెయా మెనాన్కు, మెనాన్ మతత్తాకు, మతత్తా 

నాతానుకు, నాతాను దావీదుకు, 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

లూకా 3:35 => నాహోరు సెరూగుకు, సెరూగు రయూకు, రయూ పెలెగుకు, పెలెగు హెబెరుకు, 

హెబెరు షేలహుకు, 

లూకా 3:36 => షేలహు కేయినానుకు, కేయినాను అరప్క్షదుకు, అరప్క్షదు షేముకు, షేము 

నోవహుకు, నోవహు లెమెకుకు, 
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లూకా 3:37 => లెమెకు మెతూషెలకు, మెతూషెల హనోకుకు, హనోకు యెరెదుకు, యెరెదు 

మహలలేలుకు, మహలలేలు కేయినానుకు, 

లూకా 3:38 => కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు, ఆదాము దేవునికి 

కుమారుడు. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

కీరత్నలు 89:36 => చందుర్డునన్ంతకాలము అది నిలుచుననియు మింటనుండు సాకిష్ నమమ్కముగా 

ఉనన్టుల్ అది సిథ్రపరచబడుననియు 
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కీరత్నలు 132:11 => నీ గరభ్ఫలమును నీ రాజయ్ముమీద నేను నియమింతును. నీ కుమారులు నా 

నిబంధనను గైకొనినయెడల నేను వారికి బోధించు నా శాసనమును వారు అనుసరించినయెడల వారి 

కుమారులుకూడ నీ సింహాసనముమీద నితయ్ము కూరుచ్ందురని  

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

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

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

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

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

మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి నాయ్యములను అనుసరించి జరిగించును. 

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

సురకిష్తముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 33:17 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలువారి సింహాసనముమీద 

కూరుచ్ండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు. 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 
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యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 
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రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

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

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

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

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

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 26:3 => ఈ దేశమందు పరవాసివై యుండుము. నేను నీకు తోడైయుండి నినున్ 

ఆశీరవ్దించెదను; 

ఆదికాండము 26:4 => ఏలయనగా నీకును నీ సంతానమునకును ఈ దేశములనిన్యు ఇచిచ్, నీ 

తండిర్యైన అబార్హాముతో నేను చేసిన పర్మాణము నెరవేరిచ్, ఆకాశ నక్షతర్ములవలె నీ సంతానమును 

విసత్రింపచేసి ఈ దేశములనిన్యు నీ సంతానమునకు ఇచెచ్దను. నీ సంతానమువలన సమసత్ 

భూలోకములోని సమసత్ జనులు ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

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

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 
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రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

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

ఆయన అనేకులనుగూరిచ్ అనన్టుట్ నీ సంతానములకును అని చెపప్క ఒకనిగూరిచ్ అనన్టే ట్ నీ 

సంతానమునకును అనెను; ఆ సంతానము కీర్సుత్ 

ఆదికాండము 10:1 => ఇది నోవహు కుమారుడగు షేము హాము యాపెతను వారి వంశావళి. 

జలపర్ళయము తరువాత వారికి కుమారులు పుటిట్రి. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 3:1 => యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను 

మోషేల వంశావళులు ఇవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న 

సరిచూడబడిన మీదట వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు 

చేసిన దోర్హమునకై వారు బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

లూకా 20:41 => ఆయన వారితో కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెపుప్చునాన్రు  

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

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

2 తిమోతి 2:8 => నా సువారత్ పర్కారము, దావీదు సంతానములో పుటిట్ మృతులలో నుండి లేచిన 

యేసుకీర్సుత్ను జాఞ్పకము చేసికొనుము.  
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హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

వచనము 5 

నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను రాహాబునందు బోయజును కనెను, బోయజు రూతునందు 

ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను; 

ఆదికాండము 21:2 => ఎటల్నగా దేవుడు అబార్హాముతో చెపిప్న నిరణ్య కాలములో శారా 

గరభ్వతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను.  

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 

ఆదికాండము 21:5 => అబార్హాము కుమారుడైన ఇసాస్కు అతనికి పుటిట్నపుప్డు అతడు 

నూరేండల్వాడు. 

యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:28 => ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 
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యెషయా 51:2 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము సంగతి ఆలోచించుడి మిముమ్ను కనిన శారాను 

ఆలోచించుడి అతడు ఒంటరియై యుండగా నేను అతని పిలిచితిని అతనిని ఆశీరవ్దించి అతనిని 

పెకుక్మంది యగునటుల్ చేసితిని.  

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

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

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 9:9 => వాగాద్నరూపమైన వాకయ్మిదే మీదటికి ఈ సమయమునకు వచెచ్దను; అపుప్డు 

శారాకు కుమారుడు కలుగును. 

హెబీర్యులకు 11:11 => విశావ్సమునుబటిట్ శారాయు వాగాద్నము చేసినవాడు నమమ్దగినవాడని 

యెంచుకొనెను గనుక తాను వయసుస్ గతించినదైనను గరభ్ము ధరించుటకు శకిత్పొందెను. 

హెబీర్యులకు 11:17 => అబార్హాము శోధింపబడి విశావ్సమునుబటిట్ ఇసాస్కును బలిగా 

అరిప్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:18 => ఎవడు ఆ వాగాద్నములు సంతోషముతో అంగీకరించెనో, ఇసాస్కువలన 

నైనది నీ సంతానమనబడును అని యెవనితో చెపప్బడెనో, ఆ అబార్హాము, మృతులను సహితము 

లేపుటకు దేవుడు శకిత్మంతుడని యెంచినవాడై, 

ఆదికాండము 25:26 => తరువాత అతని సహోదరుడు బయటికి వచిచ్నపుప్డు అతని చెయియ్ ఏశావు 

మడిమెను పటుట్కొని యుండెను గనుక అతనికి యాకోబు అను పేరు పెటట్బడెను. ఆమె వారిని 

కనినపుప్డు ఇసాస్కు అరువది యేండల్వాడు. 
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యెహోషువ 24:4 => ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:34 => అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు 

ఇశార్యేలు. 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

మలాకీ 1:2 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను మీయెడల పేర్మ చూపియునాన్ను, అయితే 

మీరు ఏ విషయమందు నీవు మాయెడల పేర్మ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అనన్ కాడా? 

అయితే నేను యాకోబును పేర్మించితిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 1:3 => ఏశావును దేవ్షించి అతని పరవ్తములను పాడుచేసి అతని సావ్సథ్య్మును 

అరణయ్మందునన్ నకక్లపాలు చేసితిని. 

రోమీయులకు 9:10 => అంతేకాదు; రిబాక్ మన తండిర్యైన ఇసాస్కు అను ఒకనివలన 

గరభ్వతియైనపుప్డు, 

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

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 

రోమీయులకు 9:12 => పిలల్లింక పుటిట్ మేలైనను కీడైనను చేయకముందే పెదద్వాడు చినన్వానికి 

దాసుడగును అని ఆమెతో చెపప్బడెను. 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 29:32 => లేయా గరభ్వతియై కుమారుని కని, యెహోవా నా శర్మను 

చూచియునాన్డు గనుక నా పెనిమిటి ననున్ పేర్మించును గదా అనుకొని అతనికి రూబేను అను పేరు 

పెటెట్ను. 
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ఆదికాండము 29:33 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని నేను దేవ్షింపబడితిననన్ సంగతి 

యెహోవా వినాన్డు గనుక ఇతని కూడ నాకు దయచేసెననుకొని అతనికి షిమోయ్ను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 29:34 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని తుదకు ఈసారి నా పెనిమిటి 

నాతో హతుత్కొని యుండును; అతనికి ముగుగ్రు కుమారులను కంటిననుకొనెను. అందుచేత అతనికి 

లేవి అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

ఆదికాండము 30:5 => బిలా హ్ గరభ్వతియై యాకోబునకు కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:6 => అపుప్డు రాహేలు దేవుడు నాకు తీరుప్తీరెచ్ను; ఆయన నా మొరను విని 

నాకు కుమారుని దయచేసెననుకొని అతనికి దాను అని పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:7 => రాహేలు దాసియైన బిలా హ్ తిరిగి గరభ్వతియై యాకోబుకు రెండవ కుమారుని 

కనెను. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:9 => లేయా తనకు కానుపు ఉడుగుట చూచి తన దాసియైన జిలాప్ను తీసికొని 

యాకోబునకు ఆమెను భారయ్గా ఇచెచ్ను. 

ఆదికాండము 30:10 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:11 => లేయా ఇది అదృషట్మేగదా అనుకొని అతనికి గాదు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:12 => లేయా దాసియైన జిలాప్ యాకోబునకు రెండవ కుమారుని కనగా 

ఆదికాండము 30:13 => లేయా నేను భాగయ్వంతురాలను సతరీలు ననున్ భాగయ్వతి అందురు గదా అని 

అతనికి ఆషేరు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:14 => గోధుమల కోతకాలములో రూబేను వెళిల్ పొలములో పుతర్దాత వృక్షపు 

పండుల్ చూచి తన తలిల్యైన లేయాకు తెచిచ్ యిచెచ్ను. అపుప్డు రాహేలు నీ కుమారుని పుతర్దాత 

వృక్షపు పండల్లో కొనిన్ నాకు దయచేయుమని లేయాతో అనగా 
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ఆదికాండము 30:15 => ఆమెనా భరత్ను తీసికొంటివే అది చాలదా? ఇపుప్డు నా కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ను తీసికొందువా అని చెపెప్ను. అందుకు రాహేలు కాబటిట్ నీ కుమారుని 

పుతర్దాత వృక్షపు పండల్ నిమితత్ము అతడు ఈ రాతిర్ నీతో శయనించునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 30:16 => సాయంకాలమందు యాకోబు పొలమునుండి వచుచ్నపుప్డు లేయా 

అతనిని ఎదురొక్నబోయి నీవు నాయొదద్కు రావలెను, నా కుమారుని పుతర్దాత వృక్షపు పండల్తో నినున్ 

కొంటినని చెపెప్ను. కాబటిట్ అతడు ఆ రాతిర్ ఆమెతో శయనించెను. 

ఆదికాండము 30:17 => దేవుడు లేయా మనవి వినెను గనుక ఆమె గరభ్వతియై యాకోబునకు 

అయిదవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:18 => లేయా నేను నా పెనిమిటికి నా దాసి నిచిచ్నందున దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలము దయచేసెననుకొని అతనికి ఇశాశ్ఖారు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:19 => లేయా మరల గరభ్వతియై యాకోబునకు ఆరవ కుమారుని కనెను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 46:8 => యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్నకు వచిచ్రి. ఇశార్యేలు 

కుమారుల పేళుల్ ఇవే; 
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ఆదికాండము 46:9 => యాకోబు జేయ్షఠ్ కుమారుడు రూబేను. రూబేను కుమారులైన హనోకు పలుల్ 

హెసోర్ను కరీమ్. 

ఆదికాండము 46:10 => షిమోయ్ను కుమారులైన యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను 

సోహరు కనానీయు రాలి కుమారుడైన షావూలు. 

ఆదికాండము 46:11 => లేవి కుమారులైన గెరో ష్ను కహాతు మెరారి 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

ఆదికాండము 46:13 => ఇశాశ్ఖారు కుమారులైన తోలా పువావ్ యోబు షిమోర్ను. 

ఆదికాండము 46:14 => జెబూలూను కుమారులైన సెరెదు ఏలోను యహలేలు. 

ఆదికాండము 46:15 => వీరు లేయా కుమారులు. ఆమె పదద్నరాములో యాకోబు వారిని అతని 

కుమారెత్యైన దీనాను కనెను. అతని కుమారులును అతని కుమారెత్లును అందరును ముపప్ది 

ముగుగ్రు. 

ఆదికాండము 46:16 => గాదు కుమారులైన సిపోయ్ను హగీగ్ షూనీ ఎసోబ్ను ఏరీ ఆరోదీ అరేలీ. 

ఆదికాండము 46:17 => ఆషేరు కుమారులైన ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా; వారి సహోదరియైన 

శెరహు. ఆ బెరీయా కుమారులైన హెబెరు మలీక్యేలు. 

ఆదికాండము 46:18 => లాబాను తన కుమారెత్యైన లేయాకిచిచ్న జిలాప్ కుమారులు వీరే. ఆమె 

యీ పదునారు మందిని యాకోబునకు కనెను. 

ఆదికాండము 46:19 => యాకోబు భారయ్యైన రాహేలు కుమారులైన యోసేపు బెనాయ్మీను. 

ఆదికాండము 46:20 => యోసేపునకు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు పుటిట్రి. వారిని ఐగుపుత్దేశమందు 

ఓనుకు యాజకుడగు పోతీఫెర కుమారెత్యైన ఆసెనతు అతనికి కనెను. 

ఆదికాండము 46:21 => బెనాయ్మీను కుమారులైన బెల బేకెరు అషేబ్లు గెరా నయమాను ఏహీరోషు 

ముపీప్ము హుపీప్ము ఆరుద్. 

ఆదికాండము 46:22 => యాకోబునకు రాహేలు కనిన కుమారులగు వీరందరు పదునలుగురు. 

ఆదికాండము 46:23 => దాను కుమారుడైన హుషీము. 
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ఆదికాండము 46:24 => నఫాత్లి కుమారులైన యహనేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 

ఆదికాండము 46:25 => లాబాను తన కుమారెత్యైన రాహేలునకు ఇచిచ్న బిలా హ్ కుమారులు వీరే. 

ఆమె వారిని యాకోబునకు కనెను. వారందరు ఏడుగురు. 

ఆదికాండము 46:26 => యాకోబు కోడండర్ను వినాయించి అతని గరభ్వాసమున పుటిట్ యాకోబుతో 

ఐగుపుత్నకు వచిచ్న వారందరు అరువది ఆరుగురు. 

ఆదికాండము 46:27 => ఐగుపుత్లో అతనికి పుటిట్న యోసేపు కుమారులిదద్రు; ఐగుపుత్నకు వచిచ్న 

యాకోబు కుటుంబపు వారందరు డెబబ్ది మంది. 

ఆదికాండము 49:8 => యూదా, నీ సహోదరులు నినున్ సుత్తించెదరు నీ చెయియ్ నీ శతుర్వుల 

మెడమీద ఉండును నీ తండిర్ కుమారులు నీ యెదుట సాగిలపడుదురు.  

ఆదికాండము 49:9 => యూదా కొదమ సింహము నా కుమారుడా, నీవు పటిట్నదాని తిని వచిచ్తివి 

సింహమువలెను గరిజ్ంచు ఆడు సింహమువలెను అతడు కాళుల్ ముడుచుకొని పండుకొనెను అతని 

లేపువాడెవడు? 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:11 => దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదను ఉతత్మ దార్కాష్వలిల్కి తన గాడిదపిలల్ను కటిట్ 

దార్కాష్రసములో తన బటట్లను దార్క్షల రకత్ములో తన వసత్రమును ఉదుకును. 

ఆదికాండము 49:12 => అతని కనున్లు దార్కాష్రసముచేత ఎఱఱ్గాను అతని పళుల్ పాలచేత తెలల్గాను 

ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 1:2 => దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

నిరగ్మకాండము 1:3 => వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:4 => యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  

నిరగ్మకాండము 1:5 => అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు 

జెబూలూను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 2:2 => దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:6 => జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు 

దార. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:7 => కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన 

దానిలో కొంత అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:8 => ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:1 => ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల 

వివరము. ఇతడు జేయ్షు ఠ్డై యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని 

జనమ్సావ్తంతర్య్ము ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో 

యోసేపు జేయ్షు ఠ్డుగా దాఖలు చేయబడలేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

లూకా 3:34 => యూదా యాకోబుకు, యాకోబు ఇసాస్కుకు, ఇసాస్కు అబార్హాముకు, అబార్హాము 

తెరహుకు, తెరహు నాహోరుకు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:8 => మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధన అతని 

కనుగర్హించెను. అతడు ఇసాస్కును కని ఆ నిబంధన చొపుప్న ఎనిమిదవ దినమందు అతనికి 

సునన్తిచేసెను; ఇసాస్కు యాకోబును యాకోబు పనిన్దద్రు గోతర్కరత్లను కని వారికి సునన్తి చేసిరి. 

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

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

పర్కటన 7:5 => యూదా గోతర్ములో ముదిర్ంపబడినవారు పండెర్ండు వేలమంది. రూబేను 

గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, గాదు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

ఆదికాండము 21:3 => అపుప్డు అబార్హాము తనకు పుటిట్నవాడును తనకు శారా కనినవాడునైన తన 

కుమారునికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 25:19 => అబార్హాము కుమారుడగు ఇసాస్కు వంశావళి యిదే. అబార్హాము 

ఇసాస్కును కనెను. 

ఆదికాండము 29:35 => ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారుని కని ఈసారి యెహోవాను 

సుత్తించెదననుకొని యూదా అను పేరు పెటెట్ను. అపుప్డామెకు కానుపు ఉడిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

వచనము 6 

యెషష్యి రాజైన దావీదును కనెను. ఊరియా భారయ్గా నుండిన ఆమెయందు దావీదు సొలొమోనును 

కనెను. 

ఆదికాండము 38:27 => ఆమె పర్సవకాలమందు కవల వారు ఆమె గరభ్మందుండిరి. 

ఆదికాండము 38:29 => అతడు తన చెయియ్ వెనుకకు తీసినపుప్డు అతని సహోదరుడు బయటికి 

వచెచ్ను. అపుప్డామె నీవేల భేదించుకొని వచిచ్తివనెను. అందుచేత అతనికి పెరెసు అను పేరు 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 38:30 => తరువాత తనచేతిని తొగరు గల అతని సహోదరుడు బయటికి వచెచ్ను. 

అతనికి జెరహు అను పేరు పెటట్బడెను. 
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ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:20 => యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; 

పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:3 => యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు 

కనానీయురాలైన షూయ కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా 

దృషిట్కి చెడ డ్వాడైనందున ఆయన వానిని చంపెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:4 => మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును 

కనెను. యూదా కుమారులందరును అయిదుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన ఆరువందల 

తొంబదిమంది, 

ఆదికాండము 38:6 => యూదా తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరునకు తామారు అను దానిని పెండిల్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 38:11 => అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని 

నా కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళిల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:25 => ఆమెను బయటికి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు ఆమె తన మామయొదద్కు ఆ 

వసుత్వులను పంపి ఇవి యెవరివో ఆ మనుషుయ్నివలన నేను గరభ్వతినైతిని. ఈ ముదర్ యీ దారము ఈ 

కఱఱ్ యెవరివో దయచేసి గురుతు పటుట్మని చెపిప్ంచెను. 
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ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

ఆదికాండము 46:12 => యూదా కుమారులైన ఏరు ఓనాను షేలా పెరెసు జెరహు. ఆ ఏరును 

ఓనానును కనాను దేశములో చనిపోయిరి. పెరెసు కుమారులైన హెసోర్ను హామూలు. 

సంఖాయ్కాండము 26:21 => పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు 

హామూలు వంశసుథ్లు 

రూతు 4:18 => పెరెసు వంశావళి యేదనగా పెరెసు హెసోర్నును కనెను,  

1 దినవృతాత్ంతములు 2:5 => పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:1 => యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

రూతు 4:19 => హెసోర్ను రామును కనెను, రాము అమిమ్నాదాబును కనెను, అమిమ్నాదాబు 

నయసోస్నును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:9 => హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 

రూతు 4:12 => ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు 

గాక; యెహోవా యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు 

యూదాకు కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. 

నెహెమాయ్ 11:4 => మరియు యెరూషలేములో యూదులలో కొందరును బెనాయ్మీనీయులలో 

కొందరును నివసించిరి. యూదులలో ఎవరనగా, జెకరాయ్కు పుటిట్న ఉజిజ్యా కుమారుడైన అతాయా, 

యితడు షెఫటయ్కు పుటిట్న అమరాయ్ కుమారుడు, వీడు షెఫటయ్కు పుటిట్న పెరెసు వంశసుథ్డగు 

మహలలేలు కుమారుడు. 

నెహెమాయ్ 11:24 => మరియు యూదా దేశసుథ్డగు జెరహు వంశసుథ్డైన మెషేజ బెయేలు 

కుమారుడగు పెతహయా జనులనుగూరిచ్న సంగతులను విచారించుటకు రాజునొదద్ ఉండెను. 
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లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

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

గోతర్విషయములో యాజకులనుగూరిచ్ మోషే యేమియు చెపప్లేదు. 

వచనము 7 

సొలొమోను రెహబామును కనెను; రెహబాము అబీయాను కనెను, అబీయా ఆసాను కనెను; 

రూతు 4:19 => హెసోర్ను రామును కనెను, రాము అమిమ్నాదాబును కనెను, అమిమ్నాదాబు 

నయసోస్నును కనెను, 

రూతు 4:20 => నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:10 => రాము అమీమ్నాదాబును కనెను, అమీమ్నాదాబు యూదావారికి 

పెదద్యైన నయసోస్నును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

సంఖాయ్కాండము 1:7 => యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

సంఖాయ్కాండము 2:3 => సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు 

తమ తమ సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు 

పర్ధానుడు. 

సంఖాయ్కాండము 7:12 => మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడును యూదా గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 

సంఖాయ్కాండము 7:17 => సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటే ట్ళల్ను అయిదు 

మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను అరప్ణము. 
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సంఖాయ్కాండము 10:14 => యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; 

అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

నిరగ్మకాండము 6:23 => అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన 

ఎలీషెబను పెండిల్ చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును 

కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

లూకా 3:33 => నయసోస్ను అమీమ్నాదాబుకు, అమీమ్నాదాబు అరాముకు, అరాము ఎసోర్ముకు, 

ఎసోర్ము పెరెసుకు, పెరెసు యూదాకు, 

వచనము 8 

ఆసా యెహోషాపాతును కనెను, యెహోషాపాతు యెహోరామును కనెను, యెహోరాము ఉజిజ్యాను 

కనెను; 

రూతు 4:21 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, యెషష్యి దావీదును కనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:11 => నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:12 => బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 

యెహోషువ 2:1 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి 

మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి వారిని 

రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళిల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా 

యెహోషువ 2:2 => దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి మనుషుయ్లు రాతిర్వేళ 

ఇకక్డికి వచిచ్రని యెరికో రాజునకు వరత్మానము వచెచ్ను. 
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యెహోషువ 2:3 => అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి 

తీసికొనిరముమ్; వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు 

మనుషుయ్లను పంపగా 

యెహోషువ 2:4 => ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు 

నాయొదద్కు వచిచ్న మాట నిజమే, 

యెహోషువ 2:5 => వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు 

వేళను ఆ మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా 

తరిమితిరా పటుట్కొందురు 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదె ద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

యెహోషువ 2:7 => ఆ మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; 

తరుమపోయిన మనుషుయ్లు బయలువెళిల్న తోడనే గవిని వేయబడెను. 

యెహోషువ 2:8 => ఆ వేగులవారు పండుకొనక మునుపు, ఆమె వారునన్ మిదె ద్మీదికెకిక్ వారితో 

ఇటల్నెను.  

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 2:10 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా 

యెఱఱ్సముదర్పు నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు 

రాజులైన సీహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూమ్లము చేసితిరో 

ఆ సంగతి మేము వింటిమి. 

యెహోషువ 2:11 => మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 
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యెహోషువ 2:12 => నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి 

ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 

యెహోషువ 2:13 => నా తండిర్యు నా తలిల్యు నా అనన్దముమ్లును నా అకక్చెలెల్ండుర్ను వారికి 

కలిగి యునన్వారందరును చావకుండ బర్దుకనిచిచ్ రకిష్ంచునటుల్గా దయచేసి యెహోవా తోడని 

పర్మాణము చేయుడనెను. 

యెహోషువ 2:14 => అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

యెహోషువ 2:15 => ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద 

నివసించునది గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 

యెహోషువ 2:16 => ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు 

కొండలకు వెళిల్ తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, 

తరువాత మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 

యెహోషువ 2:17 => ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము 

గనుక నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 

యెహోషువ 2:18 => నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని నీ అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 

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. 

యెహోషువ 2:20 => నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసినయెడల నీవు మాచేత చేయించిన యీ 

పర్మాణము విషయములో మేము దోషులము కామనిరి. 

యెహోషువ 2:21 => అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని 

వెళల్నంపెను. వారు వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 
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యెహోషువ 2:22 => వారు వెళిల్ కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడు దినములు 

అకక్డ నివసించిరి. తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు. 

యెహోషువ 6:22 => అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళిల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము 

చేసినటుల్ ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు 

చూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా 

యెహోషువ 6:23 => వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని 

ఆమె సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి 

నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 

యెహోషువ 6:24 => అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; 

వెండిని బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర ధనాగారములో 

నుంచిరి. 

యెహోషువ 6:25 => రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగు చూచుటకు యెహోషువ పంపిన దూతలను 

దాచిపెటిట్యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండిర్ యింటివారిని ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని 

బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

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

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

రూతు 1:4 => వారు మోయాబు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనిరి. వారిలో ఒకదాని పేరు ఓరాప్ రెండవదాని 

పేరు రూతు. 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 
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రూతు 1:17 => నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. 

రూతు 1:22 => అటుల్ నయోమియు ఆమెతోకూడ మోయాబీయురాలైన రూతు అను ఆమె కోడలును 

మోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. వారిదద్రు యవల కోత ఆరంభములో బేతెల్హేము చేరిరి. 

రూతు 4:22 => యెషష్యి దావీదును కనెను.  

లూకా 3:32 => దావీదు యెషష్యికి, యెషష్యి ఓబేదుకు, ఓబేదు బోయజుకు, బోయజు శలామ్నుకు, 

శలామ్ను నయసోస్నుకు, 

యెహోషువ 6:25 => రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగు చూచుటకు యెహోషువ పంపిన దూతలను 

దాచిపెటిట్యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండిర్ యింటివారిని ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని 

బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించుచునన్ది. 

రూతు 4:14 => అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా సుత్తినొందు 

గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

వచనము 9 

ఉజిజ్యా యోతామును కనెను, యోతాము ఆహాజును కనెను, ఆహాజు హిజిక్యాను కనెను; 

రూతు 4:22 => యెషష్యి దావీదును కనెను.  

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 
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1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 

సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 సమూయేలు 16:13 => సమూయేలు తైలపు కొముమ్ను తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి 

అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆతమ్ దావీదుమీదికి బలముగా వచెచ్ను. తరువాత 

సమూయేలు లేచి రామాకు వెళిల్పోయెను. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

1 సమూయేలు 17:58 => సౌలు అతనిని చూచి చినన్వాడా, నీవెవని కుమారుడవని అడుగగా 

దావీదు నేను బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి అను నీ దాసుని కుమారుడనని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 22:8 => మీరెందుకు నామీద కుటర్ చేయుచునాన్రు? నా కుమారుడు యెషష్యి 

కుమారునితో నిబంధన చేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియజేయలేదే. నేడు జరుగునటుల్ నా 
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కొరకు పొంచియుండునటుల్గా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమితత్ము మీలో 

ఎవనికిని చింతలేదే. 

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

పలికిన దేవోకిత్ యిదే; యాకోబు దేవునిచేత అభిషికుత్డై మహాధిపతయ్ము నొందినవాడును 

ఇశార్యేలీయుల సోత్తర్ గీతములను మధురగానము చేసిన గాయకుడునగు దావీదు పలికిన దేవోకిత్ 

యిదే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:15 => ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 

కీరత్నలు 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

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

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

2 సమూయేలు 12:24 => తరువాత దావీదు తన భారయ్యైన బతెష్బను ఓదారిచ్ ఆమెయొదద్కు పోయి 

ఆమెను కూడగా ఆమె యొక కుమారుని కనెను. దావీదు అతనికి సొలొమోను అని పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:5 => యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. 

యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ 

షోబాబు నాతాను సొలొమోను అను నలుగురు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:4 => యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, 

షమూమ్య షోబాబు నాతాను సొలొమోను 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 11:3 => ఆమె బహు సౌందరయ్వతియై యుండుట చూచి దావీదు దాని సమాచారము 

తెలిసికొనుటకై యొక దూతను పంపెను, అతడు వచిచ్ ఆమె ఏలీయాము కుమారెత్యు హితీత్యుడగు 

ఊరియాకు భారయ్యునైన బతెష్బ అని తెలియజేయగా 

2 సమూయేలు 11:26 => ఊరియా భారయ్ తన భరత్యగు ఊరియా హతమైన సంగతి విని తన 

భరత్కొరకు అంగలారెచ్ను. 

2 సమూయేలు 11:27 => అంగలారుప్ కాలము తీరిన తరువాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను 

తన నగరికి తెపిప్ంచుకొనగా ఆమె అతనికి భారయ్యయి అతనికొక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు 

చేసినది యెహోవా దృషిట్కి దుషాక్రయ్ముగా ఉండెను. 

1 రాజులు 1:11 => అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్యైన బతెష్బతో చెపిప్నదేమనగా హగీగ్తు 

కుమారుడైన అదోనీయా యేలుచునన్ సంగతి నీకు వినబడలేదా? అయితే ఈ సంగతి మన 

యేలినవాడైన దావీదునకు తెలియకయే యునన్ది. 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

1 రాజులు 1:13 => నీవు రాజైన దావీదునొదద్కు పోయినా యేలినవాడా, రాజా, అవశయ్ముగా నీ 

కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని నీ 

సేవకురాలనైన నాకు నీవు పర్మాణ పూరవ్కముగా సెలవిచిచ్తివే; అదోనీయా యేలుచుండుట యేమని 

అడుగవలెను. 

1 రాజులు 1:14 => రాజుతో నీవు మాటలాడుచుండగా నేను నీవెనుక లోపలికి వచిచ్ నీవు 

వినన్వించిన మాటలను రూఢిపరచుదునని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 1:15 => కాబటిట్ బతెష్బ గదిలోనునన్ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. రాజు బహు వృదుధ్డైనందున 

షూనేమీయురాలైన అబీషగు రాజును కనిపెటుట్చుండెను. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

1 రాజులు 1:17 => నా యేలిన వాడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు 

పర్మాణము చేసి అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాసనము 

మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచిచ్తివే, 

1 రాజులు 1:28 => దావీదు బతెష్బను పిలువుమని సెలవియయ్గా ఆమె రాజు సనిన్ధికి వచిచ్ రాజు 

ఎదుట నిలువబడెను. 

1 రాజులు 1:29 => అపుప్డు రాజు పర్మాణ పూరవ్కముగా చెపిప్నదేమనగా సకలమైన 

ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ విడిపించిన యెహోవా జీవముతోడు 

1 రాజులు 1:30 => అవశయ్ముగా నీ కుమారుడైన సొలొమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు పర్తిగా 

నా సింహాసనము మీద ఆసీనుడగునని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామము తోడని నేను నీకు 

పర్మాణము చేసినదానిని ఈ దినముననే నెరవేరుచ్దునని చెపప్గా 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

1 రాజులు 15:5 => దావీదు నిమితత్ము అతని తరువాత అతని కుమారుని నిలుపుటకును, 

యెరూషలేమును సిథ్రపరచుటకును, అతని దేవుడైన యెహోవా యెరూషలేమునందు దావీదునకు 

దీపముగా అతని ఉండనిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

2 సమూయేలు 23:39 => హితీత్యుడైన ఊరియా. వారందరు ముపప్ది యేడుగురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:41 => హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 
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ఆదికాండము 17:6 => నీకు అతయ్ధికముగా సంతానవృదిధ్ కలుగజేసి నీలోనుండి జనములు 

వచుచ్నటుల్ నియమించుదును, రాజులును నీలోనుండి వచెచ్దరు. 

2 సమూయేలు 5:14 => యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్నవారెవరనగా షమూమ్ యషోబాబు  

సామెతలు 6:33 => వాడు దెబబ్లకును అవమానమునకును పాతుర్డగును వానికి కలుగు అపకీరిత్ 

యెనన్టికిని తొలగిపోదు. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

వచనము 10 

హిజిక్యా మనషే ష్ను కనెను, మనషే ష్ ఆమోనును కనెను, ఆమోను యోషీయాను కనెను; 

1 రాజులు 11:43 => అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి, తన తండిర్యైన దావీదు 

పురమందు సమాధి చేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

1 రాజులు 12:3 => జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమంతయును వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి. 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

1 రాజులు 12:5 => అందుకు రాజు మీరు వెళిల్ మూడు దినములైన తరువాత నాయొదద్కు 

తిరిగిరండని సెలవియయ్గా జనులు వెళిల్పోయిరి. 
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1 రాజులు 12:6 => అపుప్డు రాజైన రెహబాము తన తండిర్యైన సొలొమోను బర్దికియునన్పుప్డు 

అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెదద్లతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దనని వారి 

నడుగగా 

1 రాజులు 12:7 => వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన 

మాటలతో వారికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. 

1 రాజులు 12:8 => అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్, తనతో కూడ 

పెరిగిన యౌవనులను పిలిచి ఆలోచననడిగి, వారికీలాగు పర్శన్వేసెను 

1 రాజులు 12:9 => మామీద నీ తండిర్ యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెపుప్కొనిన యీ 

జనులకు పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు ఏ ఆలోచన మీరు చెపుప్దురు? 

1 రాజులు 12:10 => అపుప్డు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ యౌవనసుథ్లు ఈ ఆలోచన చెపిప్రి నీ 

తండిర్ మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెపుప్కొనిన 

యీ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇముమ్ నా తండిర్ నడుముకంటె నా చిటికెన వేర్లు పెదద్దిగా ఉండును. 

1 రాజులు 12:11 => నా తండిర్ మీమీద బరువైన కాడిని పెటెట్ను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక 

బరువుగా చేయుదును; నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను సరే, నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 

1 రాజులు 12:12 => మూడవ దినమందు నాయొదద్కు రండని రాజు నిరణ్యము చేసియునన్టుల్ 

యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొదద్కు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 12:13 => అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న ఆలోచనను నిరల్క్షయ్పెటిట్ యౌవనులు చెపిప్న 

ఆలోచనచొపుప్న వారికి కఠినముగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ యిటుల్ ఆజాఞ్పించెను 

1 రాజులు 12:14 => నా తండిర్ మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా 

చేయుదును, నా తండిర్ చబుకులతో మిముమ్ను శికిష్ంచెను గాని నేను కొరడాలతో మిముమ్ను 

శికిష్ంచుదును. 
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1 రాజులు 12:15 => జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ పర్కారము అంగీకరింపకపోయెను. 

షిలోనీయుడైన అహీయాదావ్రా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట 

నెరవేరచ్వలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను. 

1 రాజులు 12:16 => కాబటిట్ ఇశార్యేలువారందరును రాజు తమ వినన్పమును వినలేదని 

తెలిసికొని రాజుకీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి దావీదులో మాకు భాగమేది? యెషష్యి కుమారునియందు 

మాకు సావ్సథ్య్ము లేదు; ఇశార్యేలువారలారా, మీ మీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు 

సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెపిప్ ఇశార్యేలువారు తమ గుడారములకు 

వెళిల్పోయిరి. 

1 రాజులు 12:17 => అయితే యూదా పటణ్ణములలోనునన్ ఇశార్యేలువారిని రెహబాము ఏలెను. 

1 రాజులు 12:18 => తరువాత రాజైన రెహబాము వెటిట్పని వారిమీద అధికారియైన అదోరామును 

పంపగా ఇశార్యేలువారందరును రాళల్తో అతని కొటిట్నందున అతడు మరణమాయెను, కాబటిట్ రాజైన 

రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద తవ్రగా ఎకెక్ను. 

1 రాజులు 12:19 => ఈ పర్కారము ఇశార్యేలువారు నేటివరకు జరుగుచునన్టుల్ దావీదు 

సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి. 

1 రాజులు 12:20 => మరియు యరొబాము తిరిగివచెచ్నని ఇశార్యేలు వారందరు విని, 

సమాజముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశార్యేలువారందరిమీద రాజుగా అతనికి పటాట్భిషేకము 

చేసిరి; యూదా గోతీర్యులు తపప్ దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవారెవరును లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 12:21 => రెహబాము యెరూషలేమునకు వచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలువారితో 

యుదధ్ముచేసి, రాజయ్ము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచుచ్నటుల్ 

చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెనాయ్మీను గోతీర్యులలోనుండియు యుదధ్ పర్వీణులైన 

లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగుచేసెను. 

1 రాజులు 12:22 => అంతట దేవుని వాకుక్ దైవజనుడగు షెమయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 
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1 రాజులు 12:23 => నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను 

యూదావారందరితోను బెనాయ్మీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇటల్నుము 

1 రాజులు 12:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు 

ఇశార్యేలువారగు మీ సహోదరులతో యుదధ్ము చేయుటకు వెళల్క, అందరును మీ యిండల్కు 

తిరిగిపోవుడి. కాబటిట్ వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబటిట్ యుదధ్మునకు పోక నిలిచిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:31 => తరువాత సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన 

తండిర్యైన దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన రెహబాము 

రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:7 => సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాలయ్దశలోనుండి 

ధైరయ్ము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శకిత్లేకునన్పుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేయుటకు 

సిదధ్మైరి. 

1 రాజులు 14:31 => రెహబాము తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందునన్ తన 

పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని తలిల్ నయమాయను ఒక అమోమ్నీయురాలు; అతని 

కుమారుడైన అబీయాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:1 => రెహబాము రాజయ్ము సిథ్రపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత 

అతడును ఇశార్యేలీయులందరును యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచిరి. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:9 => ఇశార్యేలువారికి రాజైన యరొబాము ఏలుబడియందు ఇరువదియవ 

సంవతస్రమున ఆసా యూదావారిని ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 15:10 => అతడు నలువదియొక సంవతస్రములు యెరూషలేమునందు ఏలుచుండెను. 

అతని అవవ్ పేరు1 మయకా, యీమె అబీషాలోము కుమారెత్. 
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1 రాజులు 15:11 => ఆసా తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా 

నడుచుకొని 

1 రాజులు 15:12 => పురుషగాములను దేశములోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పితరులు చేయించిన 

విగర్హములనిన్టిని పడగొటెట్ను. 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

1 రాజులు 15:14 => ఆసా తన దినములనిన్యు హృదయపూరవ్కముగా యెహోవాను 

అనుసరించెను గాని ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయకపోయెను. 

1 రాజులు 15:15 => మరియు అతడు తన తండిర్ పర్తిషిఠ్ంచిన వసుత్వులను తాను పర్తిషిఠ్ంచిన 

వసుత్వులను, వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యెహోవా మందిరములోనికి తెపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 15:16 => వారు బర్దికిన దినములనిన్టను ఆసాకును ఇశార్యేలు రాజైన బయెషాకును 

యుదధ్ము జరుగుచుండెను. 

1 రాజులు 15:17 => ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా యూదావారికి విరోధియై యుండి, యూదా 

రాజైన ఆసాయొదద్నుండి యెవరును రాకుండను అతనియొదద్కు ఎవరును పోకుండను, రామా 

పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 15:18 => కాబటిట్ ఆసా యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరుయొకక్ 

ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారమంతయు తీసి తన సేవకులచేతి కపప్గించి, 

హెజోయ్నునకు పుటిట్న టబిర్మోమ్ను కుమారుడును దమసుక్లో నివాసము చేయుచు అరామునకు 

రాజునైయునన్ బెనహ్దదుకు పంపి మనవి చేసినదేమనగా 

1 రాజులు 15:19 => నీ తండిర్కిని నా తండిర్కిని సంధి కలిగియునన్టుల్ నీకును నాకును సంధి 

కలిగియుండవలెను గనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచునాన్ను; నీవు వచిచ్ 

ఇశార్యేలు రాజైన బయెషా నాయొదద్నుండి తిరిగిపోవునటుల్ నీకును అతనికిని కలిగిన నిబంధనను 

తపిప్ంపవలెను. 
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1 రాజులు 15:20 => కాబటిట్ బెనహ్దదు రాజైన ఆసా చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన సైనయ్ముల 

అధిపతులను ఇశార్యేలు పటట్ణముల మీదికి పంపి ఈయోనును దానును ఆబేలేబ్తమ్యకాను 

కినెన్రెతును నఫాత్లీ దేశమును పటుట్కొని కొలల్పెటెట్ను. 

1 రాజులు 15:21 => అది బయెషాకు వరత్మానము కాగా రామా పటట్ణము కటుట్ట మాని తిరాస్కు 

పోయి నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 15:22 => అపుప్డు రాజైన ఆసా యెవరును నిలిచిపోకుండ యూదాదేశపు వారందరు 

రావలెనని పర్కటన చేయగా జనులు సమకూడి బయెషా కటిట్ంచుచుండిన రామా పటట్ణపు రాళల్ను 

కఱఱ్లను ఎతిత్కొని వచిచ్రి. రాజైన ఆసా వాటిచేత బెనాయ్మీను సంబంధమైన గెబను మిసాప్ను 

కటిట్ంచెను. 

1 రాజులు 15:23 => ఆసా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని బలమంతటినిగూరిచ్యు, 

అతడు చేసిన సమసత్మునుగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణములనుగూరిచ్యు యూదారాజుల 

వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది . అతడు వృదుధ్డైన తరువాత అతని 

పాదములయందు రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => అబీయా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంపగా జనులు అతనిని దావీదు 

పటట్ణమందు పాతిపెటిట్రి; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన ఆసా రాజాయెను. ఇతని 

దినములలో దేశము పది సంవతస్రములు నెమమ్ది పొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:2 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను 

యథారథ్ముగాను నడచినవాడై 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకై ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు వెళల్గా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:20 => పిమమ్ట అతడు అబా ష్లోము కుమారెత్యైన మయకాను వివాహము 

చేసికొనగా ఆమె అతనికి అబీయాను అతత్యిని జీజాను షెలోమీతును కనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 12:16 => రెహబామునకును యరొబామునకును యుదధ్ము యెడతెగక 

జరిగెను. రెహబాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని 

కుమారుడైన అబీయా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

వచనము 11 

యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలములో యోషీయా యెకొనాయ్ను అతని సహోదరులను 

కనెను. 

1 రాజులు 15:24 => అంతట ఆసా తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతనికి మారుగా యెహోషాపాతు అను అతని 

కుమారుడు రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

1 రాజులు 22:3 => ఇశార్యేలురాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోతిగ్లాదు మనదని 

మీరెరుగుదురు; అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలోనుండి దాని తీసికొనక ఊరకునాన్మని చెపిప్ 

1 రాజులు 22:4 => యుదధ్ము చేయుటకు నాతోకూడ నీవు రామోతిగ్లాదునకు వచెచ్దవా అని 

యెహోషాపాతును అడిగెను. అందుకు యెహోషాపాతు నేను నీవాడనే; నా జనులు నీ జనులే నా 

గుఱఱ్ములును నీ గుఱఱ్ములే అని ఇశార్యేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:5 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు నేడు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుదము రండని 

ఇశార్యేలు రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

1 రాజులు 22:7 => పొండని వారు చెపిప్రి గాని యెహోషాపాతు విచారణ చేయుటకై వీరు తపప్ 

యెహోవా పర్వకత్లలో ఒకడైనను ఇకక్డ లేడా అని అడిగెను. 

Page  of 62 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

1 రాజులు 22:9 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు తన పరివారములో ఒకనిని పిలిచి ఇవూ ల్ 

కుమారుడైన మీకాయాను శీఘర్ముగా ఇకక్డికి రపిప్ంచుమని సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

1 రాజులు 22:15 => అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము 

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు యెహోవా 

దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో 

అనెను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 
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1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 22:21 => అంతలో ఒక ఆతమ్ యెదుటికి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువబడి నేను 

అతనిని పేర్రేపించెదననగా యెహోవా ఏ పర్కారము నీవతని పేర్రేపించుదువని అతని నడిగెను. 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:25 => అందుకు మీకాయా దాగుకొనుటకై నీవు ఆ యా గదులలోనికి చొరబడునాడు 

అది నీకు తెలియవచుచ్నని అతనితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

1 రాజులు 22:29 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రామోతిగ్లాదు మీదికి 

పోవుచుండగా 

1 రాజులు 22:30 => ఇశార్యేలు రాజు నేను మారువేషము వేసికొని యుదధ్ములో పర్వేశించెదను, 

నీవైతే నీ వసత్రములు ధరించుకొని పర్వేశించుమని యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషము వేసికొని 

యుదధ్మందు పర్వేశించెను. 

1 రాజులు 22:31 => సరియారాజు తన రథములమీద అధికారులైన ముపప్ది ఇదద్రు అధిపతులను 

పిలిపించి అలుప్లతోనైనను ఘనులతోనైనను మీరు పోటాల్డవదుద్; ఇశార్యేలురాజుతో మాతర్మే 

పోటాల్డుడని ఆజఞ్ ఇచిచ్యుండగా 

1 రాజులు 22:32 => రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూచి యితడే ఇశార్యేలు రాజనుకొని 

అతనితో పోటాల్డుటకు అతని మీదికి వచిచ్రి. యెహోషాపాతు కేకలువేయగా 

1 రాజులు 22:33 => రథాధిపతులు అతడు ఇశార్యేలురాజు కానటుట్ గురుతుపటిట్ అతని తరుముట 

మానివేసిరి. 

1 రాజులు 22:34 => పిమమ్ట ఒకడు తన విలుల్ తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇశార్యేలు 

రాజుకు కవచపుకీలు మధయ్ను తగిలెను గనుక అతడునాకు గాయమైనది, రథము తిర్పిప్ సైనయ్ములో 

నుండి ననున్ అవతలకు తీసికొని పొమమ్ని తన సారధితో చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 22:35 => నాడు యుదధ్ము బలముగా జరుగుచునన్పుప్డు రాజును సిరియనుల యెదుట 

అతని రథముమీద నిలువబెటిట్రి ; అసత్మయమందు అతడు మరణమాయెను ; తగిలిన 

గాయములోనుండి అతని రకత్ము కారి రథములో మడుగుగటెట్ను. 

1 రాజులు 22:36 => సూరాయ్సత్మయ సమయమందు దండువారందరు తమ తమ పటట్ణములకును 

దేశములకును వెళిల్పోవచుచ్నని పర్చురమాయెను. 

1 రాజులు 22:37 => ఈ పర్కారము రాజు మరణమై షోమోర్నునకు కొనిపోబడి షోమోర్నులో 

పాతిపెటట్బడెను. 

1 రాజులు 22:38 => వేశయ్లు సాన్నము చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమోర్ను కొలనులో 

కడిగినపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న కుకక్లు వచిచ్ అతని రకత్మును నాకెను. 

1 రాజులు 22:39 => అహాబు చేసిన యితర కారయ్ములను గూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానంతటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన దంతపు ఇంటినిగూరిచ్యు, అతడు కటిట్ంచిన 

పటట్ణములనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు రాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:40 => అహాబు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన అహజాయ్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 22:41 => ఆసా కుమారుడైన యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో 

నాలుగవ సంవతస్రమందు యూదాను ఏలనారంభించెను. 

1 రాజులు 22:42 => యెహోషాపాతు ఏలనారంభించినపుప్డు అతడు ముపప్ది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో యిరువది యైదేండుల్ ఏలెను; అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కుమారెత్యై 

యుండెను. 

1 రాజులు 22:43 => అతడు తన తండిర్యైన ఆసా యొకక్ మారగ్ములనిన్టి ననుసరించి, యెహోవా 

దృషిట్కి అనుకూలముగా పర్వరిత్ంచుచు వచెచ్ను. అయితే ఉనన్త సథ్లములను తీసివేయలేదు; ఉనన్త 

సథ్లములలో జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. 

1 రాజులు 22:44 => యెహోషాపాతు ఇశార్యేలు రాజుతో సంధిచేసెను. 
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1 రాజులు 22:45 => యెహోషాపాతు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు కనుపరచిన 

బలమునుగూరిచ్యు, అతడు యుదథ్ముచేసిన విధమునుగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 రాజులు 22:46 => తన తండిర్యైన ఆసా దినములలో శేషించియుండిన పురుషగాములను 

అతడు దేశములోనుండి వెళల్గొటెట్ను. 

1 రాజులు 22:47 => ఆ కాలమందు ఎదోము దేశమునకు రాజు లేకపోయెను; పర్ధానియైన 

యొకడు రాజయ్పాలనము చేయుచుండెను. 

1 రాజులు 22:48 => యెహోషాపాతు బంగారము తెచుచ్టకై ఓఫీరు దేశమునకు పోవుటకు తరీ ష్షు 

ఓడలను కటిట్ంపగా ఆ ఓడలు బయలుదేరక ఎసోనెగ్బెరునొదద్ బదద్లైపోయెను. 

1 రాజులు 22:49 => అహాబు కుమారుడైన అహజాయ్నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడ ఓడలమీద 

పోనిమమ్ని యెహోషాపాతు నడుగగా యెహోషాపాతు దానికి ఒపప్లేదు. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 3:1 => అహాబు కుమారుడైన యెహోరాము యూదా రాజైన యెహోషాపాతు ఏలుబడిలో 

పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు షోమోర్నులో ఇశార్యేలువారికి రాజై పండెర్ండు సంవతస్రములు 

ఏలెను. 

1 రాజులు 22:50 => పిమమ్ట యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి, తన పితరుడైన 

దావీదుపురమందు తన పితరులతోకూడ పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 8:16 => అహాబు కుమారుడును ఇశార్యేలువారికి రాజునైన యెహోరాము ఏలుబడిలో 

అయిదవ సంవతస్రమందు యెహోషాపాతు యూదారాజై యుండగా యూదా రాజైన యెహోషాపాతు 

కుమారుడైన యెహోరాము ఏల నారంభించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచితన పితరుల చెంతను 

దావీదు పురమందు పాతిపెటట్బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 14:21 => అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 15:1 => ఇశార్యేలు రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో ఇరువది మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదా రాజైన అమజాయ్ కుమారుడైన అజరాయ్ యేలనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:2 => అతడు పదునారేండల్వాడై యేలనారంభించి యెరూషలేమునందు ఏబది రెండు 

సంవతస్రములు రాజుగా ఉండెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలైన యెకొలాయ్. 

2 రాజులు 15:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటిపర్కారము యెహోవా దృషిట్కి 

నీతిగలవాడై పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 15:4 => ఉనన్త సథ్లములను మాతర్ము కొటిట్వేయలేదు; ఉనన్త సథ్లములయందు 

జనులు ఇంకను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు ఉండిరి. 

2 రాజులు 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 రాజులు 15:6 => అజరాయ్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:2 => అతడు ఎలతును కటిట్ంచి, రాజగు తన తండిర్ అతని 

పితరులతోకూడ నిదిర్ంచిన తరువాత అది యూదావారికి తిరిగి వచుచ్నటుల్ చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:3 => ఉజిజ్యా యేలనారంభించినపుప్డు పదునారేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది రెండు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ యెరూషలేము కాపురసుథ్రాలు, 

ఆమె పేరు యెకొలాయ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:4 => అతడు తన తండిర్యైన అమజాయ్ చరయ్ యంతటి పర్కారము 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:5 => దేవుని పర్తయ్క్షత విషయమందు తెలివికలిగిన జెకరాయ్ దినములలో 

అతడు దేవుని ఆశర్యించెను, అతడు యెహోవాను ఆశర్యించినంత కాలము దేవుడు అతని 

వరిధ్లల్జేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:6 => అతడు బయలుదేరి ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి గాతు 

పార్కారమును యబెన్ పార్కారమును అషోడ్దు పార్కారమును పడగొటిట్, అషోడ్దు దేశములోను 

ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములలోను పార్కారపురములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:7 => ఫిలిషీత్యులతోను గూరబ్యలులో నివసించిన అరబీయులతోను 

మెహూనీయులతోను అతడు యుదధ్ము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:9 => మరియు ఉజిజ్యా యెరూషలేములో మూలగుమమ్ము దగగ్రను, 

పలల్పుసథ్లముల గుమమ్ము దగగ్రను, పార్కారపు మూలదగగ్రను, దురగ్ములను కటిట్ంచి గుమమ్ములు 

దిటట్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:10 => అదియుగాక షెఫేలా పర్దేశములోను మైదాన పర్దేశములోను 

అతనికి విసాత్రమైన పశువులుండగా అతడు అరణయ్ములో దురగ్ములు కటిట్ంచి అనేకమైన బావులు 

తర్వివ్ంచెను. వయ్వసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పరవ్తములలోను కరెమ్లులోను అతనికి 

వయ్వసాయకులును దార్క్షతోట పనివారును కలిగియుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:11 => యుదధ్మునకు ఉజిజ్యాకు సైనయ్ము కలిగియుండెను; అందులోని 

యోధులు రాజు అధిపతులలో హననాయ్ అనువాని చేతికిర్ందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు 
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మయశేయాయు పర్ధానమంతిర్యగు యెహీయేలును వారి లెకక్ ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా 

ఏరప్రచువారై యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:12 => వారి పితరుల యిండల్ పెదద్ల సంఖయ్నుబటిట్ పరాకర్మశాలులు 

రెండువేల ఆరువందల మందియైరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:13 => రాజునకు సహాయము చేయుటకై శతుర్వులతో యుదధ్ము 

చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమంది గల 

సైనయ్ము వారిచేతికిర్ంద ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:14 => ఉజిజ్యా యీ సైనయ్మంతటికి డాళల్ను ఈటెలను శిరసాత్ర్ణములను 

కవచములను విలుల్లను వడిసెలలను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:16 => అయితే అతడు సిథ్రపడిన తరువాత అతడు మనసుస్న గరివ్ంచి 

చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపము వేయుటకై యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి తన 

దేవుడైన యెహోవామీద దోర్హము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:17 => యాజకుడైన ఆజరాయ్యు అతనితోకూడ ధైరయ్వంతులైన యెహోవా 

యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. 

కుషఠ్రోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక 

యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు 

జనులకు నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:22 => ఉజిజ్యా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ ఆమోజు 

కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయా వార్సెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:23 => ఉజిజ్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను. అతడు కుషఠ్రోగియని 

రాజుల సంబంధమైన శమ్శానభూమిలో అతని పితరులదగగ్ర అతని పాతిపెటిట్రి. అతని కుమారుడైన 

యోతాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

1 రాజులు 15:8 => అబీయాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా వారు దావీదు పురమందు 

అతనిని సమాధిచేసిరి; అతని కుమారుడైన ఆసా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:10 => అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 
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2 దినవృతాత్ంతములు 14:1 => అబీయా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంపగా జనులు అతనిని దావీదు 

పటట్ణమందు పాతిపెటిట్రి; అతనికి బదులుగా అతని కుమారుడైన ఆసా రాజాయెను. ఇతని 

దినములలో దేశము పది సంవతస్రములు నెమమ్ది పొందెను. 

ఆమోసు 1:1 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను, ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు 

కుమారుడైన యరొబాము దినములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు ముందు, 

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న వివరము.  

వచనము 12 

బబులోనుకు కొనిపోబడిన తరువాత యెకొనాయ్ షయలీత్యేలును కనెను, షయలీత్యేలు జెరుబాబ్బెలును 

కనెను; 

2 రాజులు 15:7 => అజరాయ్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురములో తన పితరుల 

సమాధియందు పాతిపెటట్బడగా అతని కుమారుడైన యోతాము అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:32 => ఇశార్యేలురాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహు ఏలుబడిలో రెండవ 

సంవతస్రమున యూదారాజైన ఉజిజ్యా కుమారుడగు యోతాము ఏలనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:33 => అతడు ఇరువది యయిదేండల్వాడై యెరూషలేమునందు రాజై పదునారు 

సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్యైన యెరూషా. 

2 రాజులు 15:34 => ఇతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా పర్వరిత్ంచి తన తండిర్యైన ఉజిజ్యా చరయ్ను 

పూరిత్గా అనుసరించెను. 

2 రాజులు 15:35 => అయినను ఉనన్త సథ్లములను కొటిట్వేయకుండెను; జనులు ఉనన్త 

సథ్లములందు ఇంకను బలుల నరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచునుండిరి. ఇతడు యెహోవా 

మందిరమునకునన్ యెతత్యిన దావ్రమును కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 15:36 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసినదాని 

నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 72 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 15:37 => ఆ దినములో యెహోవా సిరియా రాజైన రెజీనును రెమలాయ్ కుమారుడైన 

పెకహును యూదా దేశముమీదికి పంపనారంభించెను. 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:11 => యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు 

అహజాయ్ కుమారుడు, అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. 

కుషఠ్రోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక 

యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు 

జనులకు నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:1 => యోతాము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్ సాదోకు కుమారెత్; ఆమె పేరు 

యెరూషా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:2 => యెహోవా మందిరములో పర్వేశించుట తపప్ అతడు తన 

తండిర్యైన ఉజిజ్యాయొకక్ చరయ్ యంతటి పర్కారము చేయుచు యెహోవా దృషిట్కి యధారథ్ముగానే 

పర్వరిత్ంచెను; అతని కాలములో జనులు మరింత దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుచుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:3 => అతడు యెహోవా మందిరపు ఎతుత్ దావ్రమును కటిట్ంచి ఓపెలు 

దగగ్రనునన్ గోడ చాలమటుట్కు కటిట్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 27:4 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములలో పార్కారపురములను 

కటిట్ంచి అరణయ్ములలో కోటలను దురగ్ములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:5 => అతడు అమోమ్నీయుల రాజుతో యుదధ్ముచేసి జయించెను గనుక 

అమోమ్నీయులు ఆ సంవతస్రము అతనికి రెండు వందల మణుగుల వెండిని పదివేల కొలల 

గోధుమలను పదివేల కొలల యవలను ఇచిచ్రి; ఈ పర్కారముగా అమోమ్నీయులు మరు 

సంవతస్రమును మూడవ సంవతస్రమును అతనికి చెలిల్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:6 => ఈలాగున యోతాము తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచి బలపరచబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:7 => యోతాము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

యుదధ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని చరయ్నుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు యూదా రాజుల గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:8 => అతడు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను; అతడు దావీదు 

పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 15:38 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి తన పితరుడైన దావీదు 

పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి మారుగా 

రాజాయెను. 

2 రాజులు 16:1 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవతస్రమందు 

యూదారాజైన యోతాము కుమారుడగు ఆహాజు ఏలనారంభించెను. 

2 రాజులు 16:2 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యేండల్వాడై యెరూషలేమునందు 

పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీతిగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ అతడు పర్వరిత్ంపక ఇశార్యేలు రాజులు పర్వరిత్ంచినటుల్ పర్వరిత్ంచెను. 
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2 రాజులు 16:3 => అతడు ఇశార్యేలీయుల ముందర నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనులు 

చేసిన హేయమైన కిర్యలు చేయుచు, తన కుమారుని అగిన్గుండమును దాటించెను. 

2 రాజులు 16:4 => మరియు అతడు ఉనన్త సథ్లములలోను కొండమీదను సమసత్మైన పచచ్ని 

వృక్షములకిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 16:5 => సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజైన రెమలాయ్ కుమారుడగు పెకహును 

యెరూషలేముమీదికి యుదధ్మునకువచిచ్ అకక్డనునన్ ఆహాజును పటట్ణమును ముటట్డివేసిరి గాని 

అతనిని జయింపలేకపోయిరి. 

2 రాజులు 16:6 => ఆ కాలమందు సిరియారాజైన రెజీను ఏలతును మరల పటుట్కొని సిరియనుల 

వశముచేసి, ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళల్గొటట్గా సిరియనులు ఏలతు పటట్ణమునకు వచిచ్ 

కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచచ్టనే యునాన్రు. 

2 రాజులు 16:7 => ఇటుల్ండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనటిట్యు రాజనగరు 

సంబంధమైనటిట్యు సామగుర్లలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అషూష్రు రాజునకు 

కానుకగా పంపి 

2 రాజులు 16:8 => నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయునాన్ను గనుక నీవు వచిచ్, నామీదికి 

లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశార్యేలురాజు చేతిలోనుండియు ననున్ రకిష్ంపవలెనని 

అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరునొదద్కు దూతలనంపగా 

2 రాజులు 16:9 => అషూష్రు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమసుక్ పటట్ణముమీదికి వచిచ్ దాని 

పటుట్కొని, రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను కీరు పటట్ణమునకు చెరదీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

2 రాజులు 16:11 => కాబటిట్ యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమసుక్పటట్ణము నుండి 

పంపిన మచుచ్నకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కటిట్ంచి, రాజైన ఆహాజు దమసుక్నుండి తిరిగి 

రాకమునుపే సిదధ్పరచెను. 
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2 రాజులు 16:12 => అంతట రాజు దమసుక్నుండి వచిచ్ బలిపీఠమును చూచి ఆ 

బలిపీఠమునొదద్కు వచిచ్ దాని ఎకిక్ 

2 రాజులు 16:13 => దహన బలిని నైవేదయ్మును అరిప్ంచి పానారప్ణము చేసి, తాను అరిప్ంచిన 

సమాధానబలి పశువుల రకత్మును దానిమీద పోర్కిష్ంచెను. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:15 => అపుప్డు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా ఈ 

పెదద్ బలిపీఠముమీద ఉదయము అరిప్ంచు దహనబలులను, సాయంతర్మున అరిప్ంచు నైవేదయ్ములను 

రాజు చేయు దహనబలి నైవేదయ్ములను దేశపు జనులందరు అరిప్ంచు దహనబలి నైవేదయ్ములను 

పానారప్ణలను దహించి, యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రకత్మును 

దానిమీదనే పోర్కిష్ంపవలెను. అయితే ఈ యితత్డి బలిపీఠము దేవునియొదద్ నేను విచారణ 

చేయుటకుంచవలెను. 

2 రాజులు 16:16 => కాగా యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజఞ్ చొపుప్న అంతయు చేసెను. 

2 రాజులు 16:17 => మరియు రాజైన ఆహాజు సత్ంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనునన్ 

తొటిట్ని తొలగించెను, ఇతత్డి యెడల్మీద నునన్ సముదర్మును దింపి రాతి కటుట్మీద దానిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 16:18 => మరియు అతడు అషూష్రు రాజునుబటిట్ విశార్ంతిదినపు ఆచరణకొరకై 

మందిరములో కటట్బడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు దావ్రమును యెహోవా 

మందిరమునుండి తీసివేసెను. 

2 రాజులు 16:19 => ఆహాజు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదా రాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 27:9 => యోతాము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచెను; అతడు దావీదు 

పటట్ణమందు పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆహాజు అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:1 => ఆహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది సంవతస్రములవాడై 

యెరూషలేములో పదునారు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన పితరుడైన దావీదువలె యెహోవా 

దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంపలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అతడు ఇశార్యేలు రాజుల మారగ్ములందు నడచి, బయలు దేవతా 

రూపములుగా పోత విగర్హములను చేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => మరియు అతడు బెన  హినోన్ము లోయయందు ధూపము వేసి 

ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా తోలివేసిన జనముల హేయకిర్యలచొపుప్న తన 

కుమారులను అగిన్లో దహించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => అతడు ఉనన్తసథ్లములలోను కొండలమీదను పర్తి పచచ్నిచెటుట్ 

కిర్ందను బలులు అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => అందుచేత అతని దేవుడైన యెహోవా అతనిని సిరియా రాజు చేతి 

కపప్గించెను. సిరియనులు అతని ఓడించి అతని జనులలో చాలమందిని చెరపటుట్కొని దమసుక్నకు 

తీసికొనిపోయిరి. అతడును ఇశార్యేలు రాజు చేతికి అపప్గింపబడెను; ఆ రాజు అతని లెసస్గా 

ఓడించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => రెమలాయ్ కుమారుడైన పెకహు యూదావారిలో పరాకర్మశాలులైన 

లక్ష ఇరువది వేలమందిని ఒకక్నాడు హతముచేసెను. వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను 

విసరిజ్ంచినందున వారికిటిట్గతి పటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => పరాకర్మశాలియైన ఎఫార్యిమీయుడగు జిఖీర్ రాజసంతతివాడైన 

మయశేయాను సభా ముఖుయ్డైన అజీర్కామును పర్ధాన మంతిర్యైన ఎలొక్నానును హతము చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:8 => ఇదియు గాక ఇశార్యేలువారు తమ సహోదరులైన వీరిలోనుండి 

సతరీలనేమి కుమారులనేమి కుమారెత్లనేమి రెండు లక్షల మందిని చెరతీసికొనిపోయిరి. మరియు 

వారియొదద్నుండి విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ తీసికొని దానిని షోమోర్నునకు తెచిచ్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట 

ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయుల పెదద్లలో యోహానాను కుమారుడైన 

అజరాయ్ మెషిలేల్మోతు కుమారుడైన బెరెకాయ్ షలూల్ము కుమారుడైన యెహిజిక్యా హదాల్యి 

కుమారుడైన అమాశా అనువారు యుదధ్మునుండి వచిచ్నవారికి ఎదురుగా నిలువబడి వారితో ఇటల్నిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => కాగా అధిపతులును సమాజముగా కూడినవారును కనున్లార 

చూచుచుండగా ఆయుధసుథ్లు చెరపటిట్నవారిని కొలల్సొముమ్ను విడచిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => ఆ కాలమందు ఎదోమీయులు మరల వచిచ్ యూదా దేశమును 

పాడుచేసి కొందరిని చెరపటుట్కొని పోగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => రాజైన ఆహాజు తనకు సహాయము చేయుడని అషూష్రు 

రాజులయొదద్కు వరత్మానము పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ఫిలిషీత్యులు షెఫేలా పర్దేశములోని పటట్ణములమీదను యూదా 

దేశమునకు దకిష్ణపు దికుక్ననునన్ పటట్ణములమీదను పడి బేతెష్మెషును అయాయ్లోనును గెదెరోతును 

శోకోను దాని గార్మములను, తిమాన్ను దాని గార్మములను, గిమోజ్నును దాని గార్మములను 

ఆకర్మించుకొని అకక్డ కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఆహాజు యూదాదేశమును దిగంబరినిగా చేసి యెహోవాకు 

దోర్హము చేసియుండెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలు రాజైన ఆహాజు చేసినదానినిబటిట్ యూదావారిని 

హీనపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => అషూష్రురాజైన తిగల్తిప్లేసెరు అతనియొదద్కు వచిచ్ అతని 

బాధపరచెనే గాని అతని బలపరచలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => ఆహాజు భాగము లేరప్రచి, యెహోవా మందిరములోనుండి యొక 

భాగమును, రాజనగరులోనుండి యొక భాగమును, అధిపతుల యొదద్నుండి యొక భాగమును తీసి 

అషూష్రు రాజునకిచెచ్ను గాని అతడు అతనికి సహాయము చేయలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:22 => ఆపతాక్లమందు అతడు యెహోవా దృషిట్కి మరి యధికముగా 

అతికర్మములు జరిగించెను; అటుల్ చేసినవాడు ఈ ఆహాజు రాజే. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:23 => ఎటల్నగా సిరియా రాజుల దేవతలు వారికి సహాయము 

చేయుచునన్వి గనుక వాటి సహాయము నాకును కలుగునటుల్ నేను వాటికి బలులు అరిప్ంచెదననుకొని, 

తనున్ ఓడించిన దమసుక్వారి దేవతలకు బలులు అరిప్ంచెను; అయితే అవి అతనికిని 

ఇశార్యేలువారికిని నషట్మునకే హేతువులాయెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 28:24 => ఆహాజు దేవుని మందిరపు ఉపకరణములను సమకూరిచ్ వాటిని 

తెగగొటిట్ంచి యెహోవా మందిరపు తలుపులను మూసివేయించి యెరూషలేమునందంతట 

బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:25 => యూదా దేశములోని పటట్ణములనిన్టిలోను అతడు అనుయ్ల 

దేవతలకు ధూపము వేయుటకై బలిపీఠములను కటిట్ంచి, తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:26 => అతడు చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతని చరయ్ 

యంతటినిగూరిచ్యు యూదా ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:27 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము 

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

యెషయా 7:1 => యూదా రాజైన ఉజిజ్యా మనుమడును యోతాము కుమారుడునైన ఆహాజు 

దినములలో సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశార్యేలు రాజును రెమలాయ్ కుమారుడునైన పెకహును 

యుదధ్ము చేయవలెనని యెరూషలేముమీదికి వచిచ్రి గాని అది వారివలన కాకపోయెను 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యెషయా 7:3 => అపుప్డు యెహోవా యెషయాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఆహాజు నెదురొక్నుటకు 

నీవును నీ కుమారుడైన షెయారాయ్షూబును చాకిరేవు మారగ్మున పై కోనేటి కాలువకడకు పోయి 

అతనితో ఈలాగు చెపుప్ము 

యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 
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యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 

యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెషయా 7:8 => దమసుక్ సిరియాకు రాజధాని; దమసుక్నకు రెజీను రాజు; అరువదియయిదు 

సంవతస్రములు కాకమునుపు ఎఫార్యిము జనము కాకుండ నాశనమగును. 

యెషయా 7:9 => షోమోర్ను ఎఫార్యిమునకు రాజధాని; షోమోర్నునకు రెమలాయ్ కుమారుడు రాజు; 

మీరు నమమ్కుండినయెడల సిథ్రపడకయుందురు. 

యెషయా 7:10 => యెహోవా ఇంకను ఆహాజునకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను  

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 

యెషయా 7:12 => ఆహాజు నేను అడుగను యెహోవాను శోధింపనని చెపప్గా 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

2 రాజులు 16:20 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి దావీదు పురమందు తన పితరుల 

సమాధిలో పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:27 => ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి యెరూషలేము 

పటట్ణమునందు పాతిపెటట్బడెనుగాని ఇశార్యేలీయుల రాజుల సమాధులకు అతడు తేబడలేదు. అతని 

కుమారుడైన హిజిక్యా అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 

యెషయా 39:8 => అందుకు హిజిక్యా నీవు తెలియజేసిన యెహోవా ఆజఞ్ చొపుప్న జరుగుట మేలే; 

నా దినములలో సమాధాన సతయ్ములు కలుగునుగాక అని యెషయాతో అనెను. 
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2 రాజులు 14:21 => అపుప్డు యూదా జనులందరును పదునారు సంవతస్రములవాడైన అజరాయ్ను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 15:13 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా యేలుబడిలో ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమందు 

యాబేషు కుమారుడైన షలూల్ము ఏలనారంభించి షోమోర్నులో నెల దినములు ఏలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:12 => యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ 

కుమారుడు, అజరాయ్కు యోతాము కుమారుడు 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:1 => అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండల్వాడైన ఉజిజ్యాను 

తీసికొని అతని తండిర్యైన అమజాయ్కు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి. 

ఆమోసు 1:1 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను, ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు 

కుమారుడైన యరొబాము దినములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు ముందు, 

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న వివరము.  

వచనము 13 

జెరుబాబ్బెలు అబీహూదును కనెను, అబీహూదు ఎలాయ్కీమును కనెను, ఎలాయ్కీము అజోరును కనెను; 

2 రాజులు 20:21 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన మనషే ష్ 

అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 21:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై యెరూషలేములో 

ఏబదియయిదు సంవతస్రములు ఏలెను; అతని తలిల్పేరు హెఫిస్బా. 

2 రాజులు 21:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము జరిగించుచు, ఇశార్యేలీయులయెదుట 

నిలువకుండ యెహోవా వెళల్గొటిట్న జనములు చేసినటుల్ హేయకిర్యలు చేయుచు వచెచ్ను. 

Page  of 82 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 21:3 => తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్త సథ్లములను అతడు తిరిగి 

కటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను కటిట్ంచి ఇశార్యేలు రాజైన అహాబు చేసినటుల్ 

దేవతాసత్ంభములను చేయించి, నక్షతర్ములకు మొర్కిక్ వాటిని పూజించుచుండెను. 

2 రాజులు 21:4 => మరియు నా నామము ఉంచుదునని యెహోవా సెలవిచిచ్న యెరూషలేములో 

అతడు యెహోవా మందిరమందు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:5 => మరియు యెహోవా మందిరమునకునన్ రెండు సాలలలో ఆకాశ 

సమూహములకు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 21:6 => అతడు తన కుమారుని అగిన్గుండము దాటించి, జోయ్తిషమును శకునములను 

వాడుకచేసి, యకిష్ణిగాండర్తోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేసెను. ఈ పర్కారము అతడు 

యెహోవా దృషిట్కి బహుగా చెడుతనము జరిగించుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను 

2 రాజులు 21:7 => యెహోవా దావీదునకును అతని కుమారుడైన సొలొమోనునకును ఆజఞ్ ఇచిచ్ఈ 

మందిరమున ఇశార్యేలు గోతర్సాథ్నములలోనుండి నేను కోరుకొనిన యెరూషలేమునందు నా 

నామమును సదాకాలము ఉంచుదునని సెలవిచిచ్న యెహోవా మందిరమందు తాను చేయించిన 

అషేరా పర్తిమను ఉంచెను. 

2 రాజులు 21:8 => మరియు ఇశార్యేలీయులకు నేను ఆజాఞ్పించినదంతటిని, నా సేవకుడగు మోషే 

వారికి వార్సియిచిచ్న ధరమ్శాసత్రమును వారు గైకొనినయెడల వారి పితరులకు నేనిచిచ్న దేశములోనుండి 

వారి పాదములను ఇక తొలగిపోనియయ్నని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట వారు వినక 

2 రాజులు 21:9 => ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువకుండ యెహోవా లయముచేసిన జనములు 

జరిగించిన చెడుతనమును మించిన చెడుతనము చేయునటుల్ మనషే ష్ వారిని రేపెను. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 21:11 => యూదారాజైన మనషే ష్ యీ హేయమైన కారయ్ములను చేసి, తనకు ముందునన్ 

అమోరీయులను మించిన చెడునడత కనుపరచి, తాను పెటుట్కొనిన విగర్హములవలన యూదావారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 
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2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

2 రాజులు 21:13 => నేను షోమోర్నును కొలిచిన నూలును, అహాబు కుటుంబికులను సరిచూచిన 

మటట్పు గుండును యెరూషలేముమీద సాగలాగుదును; ఒకడు పళె ల్మును తుడుచునపుప్డు దాని 

బోరిల్ంచి తుడుచునటుల్ నేను యెరూషలేమును తుడిచివేసెదను. 

2 రాజులు 21:14 => మరియు నా సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారిని నేను తోర్సివేసి వారి 

శతుర్వులచేతికి వారిని అపప్గించెదను. 

2 రాజులు 21:15 => వారు తమ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న నాటనుండి నేటివరకు 

నా దృషిట్కి కీడుచేసి నాకు కోపము పుటిట్ంచుచునాన్రు గనుక వారు తమ శతుర్వులందరిచేత దోచబడి 

నషట్ము నొందుదురు. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

2 రాజులు 21:17 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దాని 

నంతటినిగూరిచ్యు, అతడు చేసిన దోషమునుగూరిచ్యు, యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 21:18 => మనషే ష్ తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచి ఉజా జ్యొకక్ తోటలో తన నగరు దగగ్ర 

సమాధిచేయబడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:13 => యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా 

కుమారుడు, హిజిక్యాకు మనషే ష్ కుమారుడు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:33 => హిజిక్యా తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా జనులు దావీదు 

సంతతివారి శమ్శానభూమియందు కటట్బడిన పైసాథ్నమునందు అతని పాతిపెటిట్రి. అతడు 

మరణమొందినపుప్డు యూదావారందరును యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరును అతనికి 

ఉతత్రకిర్యలను ఘనముగా జరిగించిరి. అతని కుమారుడైన మనషే ష్ అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:3 => ఇతడు తన తండిర్యైన హిజిక్యా పడగొటిట్న ఉనన్తసథ్లములను 

తిరిగికటిట్ంచి, బయలు దేవతకు బలిపీఠములను నిలిపి, దేవతాసత్ంభములను చేయించి, 

ఆకాశనక్షతర్ములనిన్టిని పూజించి కొలిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:4 => మరియు నా నామము ఎనన్టెనన్టికి ఉండునని 

యెరూషలేమునందు ఏ సథ్లమునుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచెచ్నో అకక్డనునన్ యెహోవా 

మందిరమందు అతడు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:5 => మరియు యెహోవా మందిరపు రెండు ఆవరణములలో అతడు 

ఆకాశనక్షతర్ సమూహమునకు బలిపీఠములను కటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:6 => బెన హినోన్ము లోయయందు అతడు తన కుమారులను 

అగిన్లోగుండ దాటించి, ముహూరత్ములను విచారించుచు, మంతర్ములను చిలల్ంగితనమును 
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వాడుకచేయు కరణ్పిశాచములతోను సోదెగాండర్తోను సాంగతయ్ము చేయుచు, యెహోవా దృషిట్కి 

బహుగా చెడునడత నడచుచు ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:7 => ఇశార్యేలీయుల గోతర్సాథ్నములనిన్టిలో నేను కోరుకొనిన 

యెరూషలేమునందు నా నామము నితయ్ము ఉంచెదను,  

2 దినవృతాత్ంతములు 33:8 => నేను మోషేదావ్రా నియమించిన కటట్డలను విధులను 

ధరమ్శాసత్రమంతటిని అనుసరించి నడచుకొనుటకై వారు జాగర్తత్పడినయెడల, మీ పితరులకు నేను 

ఖాయపరచిన దేశమునుండి ఇశార్యేలీయులను నేను ఇక తొలగింపనని దావీదుతోను అతని 

కుమారుడైన సొలొమోనుతోను దేవుడు సెలవిచిచ్న మాటను లక్షయ్పెటట్క, ఆ మందిరమునందు మనషే ష్ 

తాను చేయించిన చెకుక్డు విగర్హమును నిలిపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:9 => ఈ పర్కారము మనషే ష్ యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మోసపుచిచ్నవాడై, ఇశార్యేలీయులయెదుట ఉండకుండ యెహోవా నశింపజేసిన అనయ్జనులకంటెను 

వారు మరింత అకర్మముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

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. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 21:19 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్ వాడై 

యెరూషలేమునందు రెండు సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ యొటబ్యూరివాడగు హారూసు 

కుమారెత్యైన మెషులెల్మెతు. 

2 రాజులు 21:20 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడిచెను. 
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2 రాజులు 21:21 => తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచి యెహోవా మారగ్మందు 

నడువక తన తండిర్ పర్వరిత్ంచినటుల్ తానును పర్వరిత్ంచుచు,  

2 రాజులు 21:22 => తన తండిర్ పూజించిన విగర్హములను తానును పూజించెను. 

2 రాజులు 21:23 => ఆమోను సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందు అతని చంపగా 

2 రాజులు 21:24 => దేశపు జనులు రాజైన ఆమోనుమీద కుటర్చేసిన వారినందరిని చంపి అతని 

కుమారుడైన యోషీయాకు అతనికి మారుగా పటాట్భిషేకము చేసిరి. 

2 రాజులు 21:25 => ఆమోను చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్ యూదారాజుల వృతాత్ంతముల 

గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 21:26 => ఉజా జ్యొకక్ తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెటట్బడెను; 

అతని కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:21 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:22 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన మనషే ష్ చేయించిన చెకుక్డు విగర్హములనిన్టికి బలులు 

అరిప్ంచుచు పూజించుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

1 రాజులు 13:2 => ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజఞ్చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట పర్కటన చేసెను 

బలిపీఠమా బలిపీఠమా, యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దావీదు సంతతిలో యోషీయా అను నొక 
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శిశువు పుటుట్ను; నీమీద ధూపము వేసిన ఉనన్త సథ్లముయొకక్ యాజకులను అతడు నీమీద 

అరిప్ంచును; అతడు మనుషయ్ శలయ్ములను నీమీద దహనము చేయును. 

2 రాజులు 21:26 => ఉజా జ్యొకక్ తోటలో అతనికి కలిగిన సమాధియందు అతడు పాతిపెటట్బడెను; 

అతని కుమారుడైన యోషీయా అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 22:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్ వాడై యెరూషలేమునందు 

ముపప్దియొక సంవతస్రములు ఏలెను, అతని తలిల్ బొసక్తు ఊరివాడగు అదాయాకు కుమారెత్యైన 

యెదీదా. 

2 రాజులు 22:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుచు, కుడి యెడమలకు తిరుగక 

తన పితరుడగు దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 రాజులు 22:3 => రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు, 

మెషులాల్మునకు పుటిట్న అజలాయ్ కుమారుడును శాసిత్యునైన షాఫానును యెహోవా మందిరమునకు 

పొమమ్ని చెపిప్ రాజు అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 రాజులు 22:4 => నీవు పర్ధాన యాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు పోయి, దావ్రపాలకులు 

జనులయొదద్ వసూలు చేసి యెహోవా మందిరములో ఉంచిన రొకక్పు మొతత్ము చూడుమని అతనితో 

చెపుప్ము. 

2 రాజులు 22:5 => యెహోవా మందిరపు పనికి అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి ఆ దర్వయ్మును 

అపప్గించిన తరువాత యెహోవా మందిరమందలి శిథిలమైన సథ్లములను బాగుచేయుటకై యెహోవా 

మందిరపు పనిచేయు కూలివారికి వారు దాని నియయ్వలెననియు 

2 రాజులు 22:6 => వడల్వారికిని శిలప్కారులకును కాసెపని వారికిని మందిరమును బాగుచేయుటకై 

మార్నులనేమి చెకిక్న రాళల్నేమి కొనుటకును ఇయయ్వలెననియు తెలియజెపుప్ము. 

2 రాజులు 22:7 => ఆ అధికారులు నమమ్కసుథ్లని వారిచేతికి అపప్గించిన దర్వయ్మునుగూరిచ్ 

వారియొదద్ లెకక్ పుచుచ్కొనకుండిరి. 
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2 రాజులు 22:8 => అంతట పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు 

ధరమ్శాసత్రగర్ంథము నాకు దొరికెనని షాఫాను అను శాసిత్తో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానునకు 

అపప్గించెను. అతడు దానిని చదివి 

2 రాజులు 22:9 => రాజునొదద్కు తిరిగి వచిచ్ మీ సేవకులు మందిరమందు దొరికిన దర్వయ్మును 

సమకూరిచ్ యెహోవా మందిరపు పని విషయములో అధికారులై పని జరిగించువారిచేతికి 

అపప్గించిరని వరత్మానము తెలిపి 

2 రాజులు 22:10 => యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము అపప్గించెనని రాజుతో చెపిప్ ఆ 

గర్ంథమును రాజు సముఖమందు చదివెను. 

2 రాజులు 22:11 => రాజు ధరమ్శాసత్రము గల ఆ గర్ంథపు మాటలు వినినపుప్డు తన బటట్లు 

చింపుకొనెను. 

2 రాజులు 22:12 => తరువాత రాజు యాజకుడైన హిలీక్యాను, షాఫాను కుమారుడైన 

అహీకామును, మీకాయా కుమారుడైన అకోబ్రును, షాఫాను అను శాసిత్ని, అశాయా అను 

రాజసేవకులలో ఒకనిని పిలిచి ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

2 రాజులు 22:13 => మీరు పోయి దొరికిన యీ గర్ంథపు మాటలనుగూరిచ్ నా విషయములోను 

జనుల విషయములోను యూదావారందరి విషయములోను యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుడి; మన 

పితరులు తమ విషయములో వార్యబడియునన్ దానంతటి పర్కారము చేయక యీ గర్ంథపు మాటలను 

విననివారైరి గనుక యెహోవా కోపాగిన్ మనమీద ఇంత అధికముగా మండుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:14 => కాబటిట్ యాజకుడైన హిలీక్యాయును, అహికామును, అకోబ్రును, 

షాఫానును, అశాయాయును పర్వకిత్ర్యగు హులాద్యొదద్కు వచిచ్రి. ఈమె వసత్రశాలకు అధికారియగు 

హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్కు కుమారుడైన షలూల్మునకు భారయ్యై యెరూషలేములో రెండవ భాగమందు 

కాపురసుథ్రాలై యుండెను. ఈమెయొదద్కు వారు వచిచ్ మాటలాడగా 

2 రాజులు 22:15 => ఈమె వారితో ఇటల్నెను మిముమ్ను నాయొదద్కు పంపినవానితో ఈ మాట 

తెలియజెపుప్డి 
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2 రాజులు 22:16 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజు చదివించిన గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ కీడంతటిని ఏదియు విడిచిపెటట్కుండ నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని 

కాపురసుథ్లమీదికిని రపిప్ంతును. 

2 రాజులు 22:17 => ఈ జనులు ననున్ విడిచి యితరదేవతలకు ధూపము వేయుచు, తమ సకల 

కారయ్ములచేత నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఆరిపోకుండ ఈ సథ్లముమీద 

రగులుకొనుచునన్ది. 

2 రాజులు 22:18 => యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై మిముమ్ను పంపిన యూదా రాజునకు 

ఈ మాట తెలియపరచుడి 

2 రాజులు 22:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ సథ్లము 

పాడగుననియు, దాని కాపురసుథ్లు దూషణాసప్దులగుదురనియు, నేను చెపిప్న మాటలను నీవు 

ఆలకించి, మెతత్ని మనసుస్కలిగి యెహోవా సనిన్ధిని దీనతవ్ము ధరించి, నీ బటట్లు చింపుకొని నా 

సనిన్ధిని కనీన్ళుల్ రాలిచ్తివి గనుక నీవు చేయు మనవిని నేను అంగీకరించియునాన్ను. 

2 రాజులు 22:20 => నేను నినున్ నీ పితరులయొదద్ చేరుచ్దును; నీవు నెమమ్ది నొందినవాడవై 

సమాధికి చేరచ్బడుదువు. నేను ఈ సథ్లముమీదికి రపిప్ంపబోవు కీడును నీవు నీ కనున్లతో చూడనే 

చూడవు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. అంతట వారు ఈ వరత్మానమును రాజునొదద్కు తెచిచ్రి. 

2 రాజులు 23:1 => అపుప్డు రాజు యూదా పెదద్లనందరిని యెరూషలేము పెదద్లనందరిని 

తనయొదద్కు పిలువనంపించి 

2 రాజులు 23:2 => యూదావారినందరిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లనందరిని, యాజకులను 

పర్వకత్లను అలుప్లనేమి ఘనులనేమి జనులందరిని పిలుచుకొని, యెహోవా మందిరమునకు వచిచ్ 

వారు వినుచుండగా, యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథములోని మాటలనిన్టిని 

చదివించెను. 

2 రాజులు 23:3 => రాజు ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలిచి యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి, ఆయన 

ఆజఞ్లను కటట్డలను శాసనములను పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను గైకొని, యీ గర్ంథమందు 
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వార్యబడియునన్ నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని సిథ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని 

నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి. 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

2 రాజులు 23:5 => మరియు యూదా పటట్ణములయందునన్ ఉనన్త సథ్లములలోను యెరూషలేము 

చుటుట్నునన్ చోటల్లోను ధూపము వేయుటకై యూదా రాజులు నియమించిన అరచ్కులనేమి, 

బయలునకును సూరయ్చందుర్లకును గర్హములకును నక్షతర్ములకును ధూపము వేయు వారినేమి, 

అతడు అందరిని నిలిపివేసెను. 

2 రాజులు 23:6 => యెహోవా మందిరమందునన్ అషేరాదేవి పర్తిమను యెరూషలేము 

వెలుపలనునన్ కిదోర్ను వాగుదగగ్రకు తెపిప్ంచి, కిదోర్ను వాగు ఒడుడ్న దాని కాలిచ్ తొర్కిక్ పొడుముచేసి ఆ 

పొడుమును సామానయ్ జనుల సమాధులమీద చలెల్ను. 

2 రాజులు 23:7 => మరియు యెహోవా మందిరమందునన్ పురుషగాముల యిండల్ను 

పడగొటిట్ంచెను. అచచ్ట అషేరాదేవికి గుళల్ను అలుల్ సతరీలు వాసము చేయుచుండిరి. 

2 రాజులు 23:8 => యూదా పటట్ణములోనునన్ యాజకులనందరిని అతడు అవతలికి వెళల్గొటెట్ను, 

గెబా మొదలుకొని బెయేరె ష్బా వరకును యాజకులు ధూపమువేసిన ఉనన్త సథ్లములను అతడు అపవితర్ 

పరచి, పటట్ణములో పర్వేశించువాని యెడమ పారశ్వ్మున పటట్ణపు అధికారియైన యెహోషువ 

గుమమ్ముదగగ్రనుండు ఉనన్త సథ్లములను పడగొటిట్ంచెను. 

2 రాజులు 23:9 => అయినపప్టికి ఆ ఉనన్త సథ్లములమీద నియమింపబడిన యాజకులు 

యెరూషలేమందునన్ యెహోవా బలిపీఠమునొదద్కు రాక తమ సహోదరులయొదద్ పులుసులేని 

ఆహారము భకిష్ంచువారు. 
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2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 

2 రాజులు 23:11 => ఇదియుగాక అతడు యూదా రాజులు సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంచిన గుఱఱ్ములను 

మంటపములో నివసించు పరిచారకుడైన నెతనెమ్లకుయొకక్ గది దగగ్ర యెహోవా మందిరపు 

దావ్రమునొదద్నుండి తీసివేసి, సూరుయ్నికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 23:12 => మరియు యూదారాజులు చేయించిన ఆహాజు మేడగది పైనునన్ 

బలిపీఠములను, యెహోవా మందిరపు రెండు సాలలలో మనషే ష్ చేయించిన బలిపీఠములను రాజు 

పడగొటిట్ంచి ఛినాన్భినన్ములుగా చేయించి ఆ ధూళిని కిదోర్ను వాగులో పోయించెను. 

2 రాజులు 23:13 => యెరూషలేము ఎదుటనునన్ హేయమను పరవ్తపు కుడిపారశ్వ్మందు 

అషాత్రోతు అను సీదోనీయుల విగర్హమునకును, కెమోషు అను మోయాబీయుల విగర్హమునకును, 

మిలోక్ము అను అమోమ్నీయుల విగర్హమునకును ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను కటిట్ంచిన ఉనన్త 

సథ్లములను రాజు అపవితర్పరచి 

2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

2 రాజులు 23:15 => బేతేలులోనునన్ బలిపీఠమును ఉనన్త సథ్లమును, అనగా ఇశార్యేలు వారు 

పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడగు యరొబాము కటిట్ంచిన ఆ ఉనన్త సథ్లమును 

బలిపీఠమును అతడు పడగొటిట్ంచి, ఆ ఉనన్త సథ్లమును కాలిచ్ పొడుము అగునటుల్గా తొర్కిక్ంచి 

అషేరాదేవి పర్తిమను కాలిచ్వేసెను. 

2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

Page  of 93 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 23:17 => అంతట అతడు నాకు కనబడుచునన్ ఆ సమాధి యెవరిదని అడిగినపుప్డు 

పటట్ణపువారు అది యూదాదేశమునుండి వచిచ్ నీవు, బేతేలులోని బలిపీఠమునకు చేసిన కిర్యలను 

ముందుగా తెలిపిన దైవజనుని సమాధియని చెపిప్రి. 

2 రాజులు 23:18 => అందుకతడు దానిని తపిప్ంచుడి, యెవడును అతని శలయ్ములను 

తీయకూడదని చెపప్గా వారు అతని శలయ్ములను షోమోర్ను పటట్ణమునుండి వచిచ్న పర్వకత్ 

శలయ్ములను తపిప్ంచిరి. 

2 రాజులు 23:19 => మరియు ఇశార్యేలు రాజులు షోమోర్ను పటట్ణములలో ఏ ఉనన్తసథ్లములలో 

మందిరములను కటిట్ంచి యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మందిరములనిన్టిని యోషీయా తీసివేసి, 

తాను బేతేలులో చేసిన కిర్యలనిన్టి పర్కారము వాటికి చేసెను. 

2 రాజులు 23:20 => అచచ్ట అతడు ఉనన్త సథ్లములకు నియమింపబడిన యాజకులనందరిని 

బలిపీఠముల మీద చంపించి వాటిమీద నర శలయ్ములను కాలిప్ంచి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 23:21 => అంతట రాజు నిబంధన గర్ంథమునందు వార్సియునన్ పర్కారముగా మీ 

దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ పండుగను ఆచరించుడని జనులకందరికి ఆజాఞ్పింపగా 

2 రాజులు 23:22 => ఇశార్యేలీయులకు నాయ్యము నడిపించిన నాయ్యాధిపతులునన్ 

దినములనుండి ఇశార్యేలు రాజుల యొకక్యు యూదా రాజులయొకక్యు దినములనిన్టి వరకు 

ఎనన్డును జరుగనంత గొపప్గా ఆ సమయమందు పసాక్ పండుగ ఆచరింపబడెను. 

2 రాజులు 23:23 => ఈ పండుగ రాజైన యోషీయా యేలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవతస్రమందు 

యెరూషలేములో యెహోవాకు ఆచరింపబడెను. 

2 రాజులు 23:24 => మరియు కరణ్పిశాచి గలవారిని సోదెచెపుప్వారిని గృహ దేవతలను 

విగర్హములను, యూదా దేశమందును యెరూషలేమునందును కనబడిన విగర్హములనిన్టిని 

యోషీయా తీసివేసి, యెహోవా మందిరమందు యాజకుడైన హిలీక్యాకు దొరికిన గర్ంథమందు 

వార్సియునన్ ధరమ్శాసత్ర విధులను సిథ్రపరచుటకై పర్యతన్ము చేసెను. 
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2 రాజులు 23:25 => అతనికి పూరవ్మునన్ రాజులలో అతనివలె పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను పూరణ్బలముతోను యెహోవావైపు తిరిగి మోషే నియమించిన ధరమ్శాసత్రముచొపుప్న 

చేసినవాడు ఒకడును లేడు; అతని తరువాతనైనను అతనివంటివాడు ఒకడును లేడు. 

2 రాజులు 23:26 => అయినను మనషే ష్ యెహోవాకు పుటిట్ంచిన కోపమునుబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ 

యింకను చలాల్రకుండ యూదామీద మండుచునే యుండెను. 

2 రాజులు 23:27 => కాబటిట్ యెహోవా నేను ఇశార్యేలువారిని వెళల్గొటిట్నటుల్ యూదావారిని నా 

సముఖమునకు దూరముగా చేసి, నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము పటట్ణమును, నా నామమును 

అచచ్ట ఉంచుదునని నేను చెపిప్యునన్ మందిరమును నేను విసరిజ్ంచెదనని అనుకొనియుండెను. 

2 రాజులు 23:28 => యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన 

దానినంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 23:29 => అతని దినములయందు ఐగుపుత్రాజైన ఫరోనెకో అషూష్రు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకై యూఫర్టీసునది దగగ్రకు వెళుల్చుండగా తనున్ ఎదురొక్నవచిచ్న రాజైన యోషీయాను 

మెగిదోద్ దగగ్ర కనుగొని అతని చంపెను. 

2 రాజులు 23:30 => అతని సేవకులు అతని శవమును రథముమీద ఉంచి, మెగిదోద్నుండి 

యెరూషలేమునకు తీసికొనివచిచ్ అతని సమాధియందు పాతిపెటిట్రి. అపుప్డు దేశపు జనులు 

యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజును తీసికొని అతనికి పటాట్భిషేకముచేసి అతని తండిర్కి 

మారుగా అతనిని రాజుగానుంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:25 => దేశ జనులు ఆమోను రాజుమీద కుటర్ చేసినవారినందరిని 

హతముచేసి అతని కుమారుడైన యోషీయాను అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:2 => అతడు యెహోవా దృషిట్కి నీతి ననుసరించుచు, కుడికైనను 

ఎడమకైనను తొలగకుండ తన పితరుడైన దావీదు చూపిన పర్వరత్నకు సరిగా పర్వరిత్ంచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:4 => అతడు చూచుచుండగా జనులు బయలు దేవతల బలిపీఠములను 

పడగొటిట్, వాటిపైన ఉనన్ సూరయ్ దేవతల విగర్హములను అతని ఆజఞ్చొపుప్న నరికివేసి, దేవతా 

సత్ంభములను చెకిక్న విగర్హములను పోత విగర్హములను తుతుత్నియలుగా కొటిట్ చూరణ్ముచేసి, 

వాటికి బలులు అరిప్ంచినవారి సమాధులమీద చలిల్వేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:5 => బయలుదేవత యాజకుల శలయ్ములను బలిపీఠములమీద అతడు 

కాలిప్ంచి, యూదాదేశమును యెరూషలేమును పవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:6 => ఆ పర్కారము అతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిము షిమోయ్ను దేశములవారి 

పటట్ణములలోను, నఫాత్లి మనయ్మునందును, చుటుట్పటల్నునన్ పాడు సథ్లములనిన్టను బలిపీఠములను 

పడగొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:7 => బలిపీఠములను దేవతా సత్ంభములను పడగొటిట్ చెకిక్న 

విగర్హములను చూరణ్ముచేసి, ఇశార్యేలీయుల దేశమంతటనునన్ సూరయ్దేవతా విగర్హములనిన్టిని 

నరికివేసి అతడు యెరూషలేమునకు తిరిగివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:8 => అతని యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున, 

దేశమును మందిరమును పవితర్పరచుట యైన తరువాత, అతడు అజలాయ్ కుమారుడైన షాఫానును, 

పటాట్ణాధిపతి యైన మయశేయాను, రాజయ్పు దసాత్వేజుల మీదనునన్ యోహాహాజు కుమారుడగు 

యోవాహాజును, తన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును బాగుచేయుటకై పంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:9 => వారు పర్ధానయాజకుడైన హిలీక్యాయొదద్కు వచిచ్, 

దావ్రపాలకులైన లేవీయులు మనషే ష్ ఎఫార్యిమీయుల దేశములయందు ఇశార్యేలువారిలో 
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శేషించియునన్ వారందరియొదద్నుండియు, యూదా బెనాయ్మీనీయులందరి యొదద్నుండియు కూరిచ్, 

దేవుని మందిరములోనికి తీసికొనివచిచ్న దర్వయ్మును అతనికి అపప్గించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:10 => వారు దానిని యెహోవా మందిరపు పనిమీదనునన్ పై 

విచారణకరత్ల కియయ్గా, దాని బాగుచేయుటకును, యూదా రాజులు పాడుచేసిన యిండల్కు 

దూలములను అమరుచ్టకును 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:11 => చెకిక్న రాళల్ను జోడింపు పనికి మార్నులను కొనుటకై యెహోవా 

మందిరమునందు పనిచేయువారికిని శిలప్కారులకును దానినిచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:12 => ఆ మనుషుయ్లు ఆ పనిని నమమ్కముగా చేసిరి. వారి మీది పై 

విచారణకరత్లు ఎవరనగా, మెరారీయులైన లేవీయులగు యహతు ఓబదాయ్ అనువారును, పని 

నడిపించుటకు ఏరప్డిన కహాతీయులగు జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును, లేవీయులలో వాదయ్ 

పర్వీణులైన వారు వారితోకూడ ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:14 => యెహోవా మందిరములోనికి తేబడిన దర్వయ్మును బయటికి 

తీసికొనివచిచ్నపుప్డు, మోషేదావ్రా యెహోవా దయచేసిన ధరమ్శాసత్రము గల గర్ంథము యాజకుడైన 

హిలీక్యాకు కనబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:15 => అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల 

గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:16 => షాఫాను ఆ గర్ంథమును రాజునొదద్కు తీసికొనిపోయి రాజుతో 

ఇటల్నెను నీ సేవకులకు నీవు ఆజాఞ్పించినదంతయు వారు చేయుచునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:17 => యెహోవా మందిరమునందు దొరికిన దర్వయ్మును వారు పోగుచేసి 

పై విచారణకరత్ల చేతికిని పనివారి చేతికిని దాని అపప్గించియునాన్రు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:18 => మరియు యాజకుడైన హిలీక్యా నాకు ఒక గర్ంథము ఇచెచ్నని 

రాజు ఎదుట మనవిచేసికొని, శాసిత్యగు షాఫాను రాజు సముఖమున దానినుండి చదివి వినిపించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:19 => అతడు ధరమ్శాసత్రపు మాటలు చదివి వినిపింపగా రాజు విని తన 

వసత్రములను చింపుకొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:20 => హిలీక్యాకును, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాముకును, మీకా 

కుమారుడైన అబోద్నుకును, శాసిత్యగు షాఫానుకును, రాజు సేవకుడైన ఆశాయాకును ఈలాగున ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:21 => మీరు వెళిల్ దొరకిన యీ గర్ంథములోని మాటల విషయమై 

నాకొరకును, ఇశార్యేలు యూదావారిలో శేషించియునన్వారికొరకును యెహోవాయొదద్ విచారించుడి. 

మన పితరులు ఈ గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ సమసత్మును అనుసరింపకయు, యెహోవా 

ఆజఞ్లను గైకొనకయు నుండిరి గనుక యెహోవా కోపము మనమీదికి అతయ్ధికముగా వచిచ్యునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:22 => అపుప్డు హిలీక్యాయును రాజు నియమించినవారును 

సంగతినిగూరిచ్ విచారణచేయుటకై హరహ్షుకు పుటిట్న తికావ్ కుమారుడును వసత్రశాలకు 

పైవిచారణకరత్యునగు షలూల్ముయొకక్ భారయ్యైన హులాద్ అను పర్వకిత్ర్యొదద్కు పోయిరి. ఆమె 

అపుప్డు యెరూషలేమునకు చేరిన యుపభాగములో కాపురముండెను. వారు ఆమెతో సంగతి చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:23 => ఆమె వారితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:24 => ఆలకించుడి, నేను ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని 

యూదారాజు సముఖమున చదివి వినిపింపబడిన గర్ంథమునందు వార్యబడియునన్ శాపములనిన్టిని 

రపిప్ంచెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:25 => వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యితర దేవతలకు ధూపము వేసి, తమచేతి 

పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నా కోపము ఈ సథ్లముమీద మితిలేకుండ 

కుమమ్రింపబడును. నాయొదద్కు మిముమ్ను పంపినవానికి ఈ వారత్ తెలుపుడి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:26 => మరియు యెహోవాయొదద్ విచారించుడని మిముమ్ను పంపిన 

యూదారాజుకు మీరు ఈ మాట తెలియజెపుప్డి నీవు ఎవనిమాటలు వినియునాన్వో ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన ఆ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:28 => నేను నీ పితరులయొదద్ నినున్ చేరుచ్దును; నెమమ్దిగలవాడవై నీవు 

నీ సమాధిలోనికి చేరచ్బడుదువు; ఈ సథ్లముమీదికిని దాని కాపురసుథ్లమీదికిని నేను రపిప్ంచు 

అపాయము నీవు కనున్లార చూడవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:29 => వారు రాజునొదద్కు ఈ వరత్మానము తీసికొనిరాగా రాజు యూదా 

యెరూషలేములోని పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:30 => వారిని సమకూరెచ్ను. రాజును, యూదా వారందరును, 

యెరూషలేము కాపురసుథ్లును, యాజకులును, లేవీయులును, జనులలో పినన్పెదద్లందరును 

యెహోవా మందిరమునకు రాగా యెహోవా మందిరమందు దొరకిన నిబంధన గర్ంథపు మాటలనిన్యు 

వారికి వినిపింపబడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:31 => పిమమ్ట రాజు తన సథ్లమందు నిలువబడి నేను యెహోవాను 

అనుసరించుచు, ఆయన ఇచిచ్న ఆజఞ్లను శాసనములను కటట్డలను పూరణ్మనసుస్తోను 

పూరణ్హృదయముతోను గైకొనుచు, ఈ గర్ంథమందు వార్యబడిన నిబంధన మాటల పర్కారముగా 

పర్వరిత్ంచుదునని యెహోవా సనిన్ధిని నిబంధన చేసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:32 => మరియు అతడు యెరూషలేమునందునన్ వారినందరిని 

బెనాయ్మీనీయులనందిరిని అటిట్ నిబంధనకు ఒపుప్కొనజేసెను గనుక యెరూషలేము కాపురసుథ్లు తమ 

పితరుల దేవుడైన దేవుని నిబంధన పర్కారము పర్వరిత్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:33 => మరియు యోషీయా ఇశార్యేలీయులకు చెందిన 

దేశములనిన్టిలోనుండి హేయమైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, ఇశార్యేలీయులందరును తమ 
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దేవుడైన యెహోవాను సేవించునటుల్ చేసెను. అతని దినములనిన్యు వారు తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాను అనుసరించుట మానలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:1 => మరియు యోషీయా యెరూషలేమునందు యెహోవాకు 

పసాక్పండుగ ఆచరించెను. మొదటి నెల పదునాలగ్వ దినమున జనులు పసాక్పశువును వధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:2 => అతడు యాజకులను వారి వారి పనులకు నిరణ్యించి, యెహోవా 

మందిరసేవను జరిగించుటకై వారిని ధైరయ్పరచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:3 => ఇశార్యేలీయులకందరికి బోధ చేయువారును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తులునైన లేవీయులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను పరిశుదధ్మైన మందసమును మీరిక మీ భుజముల 

మీద మోయక, ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు కుమారుడగు సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరములో 

దాని నుంచుడి, మీ దేవుడైన యెహోవాకును ఆయన జనులైన ఇశార్యేలీయులకును సేవ జరిగించుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:4 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన దావీదు వార్సియిచిచ్న కర్మము చొపుప్నను 

అతని కుమారుడైన సొలొమోను వార్సి ఇచిచ్న కర్మము చొపుప్నను మీ మీ పితరుల యిండల్కు ఏరాప్టైన 

వరుసలనుబటిట్ మిముమ్ను సిదధ్పరచుకొనుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:5 => జనుల ఆ యా భాగములకు లేవీయులకు కుటుంబములలో ఆ యా 

భాగములు ఏరాప్టగునటుల్గా మీరు పరిశుదధ్ సథ్లమందు నిలిచి, వారి వారి పితరుల కుటుంబముల 

వరుసలనుబటిట్ జనులైన మీ సహోదరులకొరకు సేవచేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:6 => ఆపర్కారము పసాక్ పశువును వధించి మిముమ్ను పర్తిషిఠ్ంచుకొని, 

మోషేదావ్రా యెహోవా యిచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించి, దానిని మీ సహోదరులకొరకు సిదధ్పరచుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:7 => మరియు యోషీయా తన సవ్ంత మందలో ముపప్ది వేల 

గొఱఱ్పిలల్లను మేకపిలల్లను మూడువేల కోడెలను అకక్డనునన్ జనులకందరికి పసాక్పశువులుగా 

ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:8 => అతని అధిపతులును జనులకును యాజకులకును లేవీయులకును 

మనఃపూరవ్కముగా పశువులు ఇచిచ్రి. యెహోవా మందిరపు అధికారులైన హిలీక్యాయు, జెకరాయ్యు, 

Page  of 100 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహీయేలును పసాక్పశువులుగా యాజకులకు రెండువేల ఆరువందల గొఱఱ్లను మూడువందల 

కోడెలను ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:9 => కొననాయ్యు, అతని సహోదరులైన షెమయాయు, నెతనేలును, 

లేవీయులలో నధిపతులగు హషబాయ్యు, యెహీయేలును యోజాబాదును పసాక్పశువులుగా 

లేవీయులకు అయిదువేల గొఱఱ్లను ఐదువందల కోడెలను ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:12 => మోషే గర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము జనుల కుటుంబముల 

విభాగము చొపుప్న యెహోవాకు అరప్ణగా ఇచుచ్టకు దహనబలి పశుమాంసమును యాజకులు 

తీసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:13 => వారు ఎడల్నుకూడ ఆ పర్కారముగానే చేసిరి. వారు విధిపర్కారము 

పసాక్పశు మాంసమును నిపుప్మీద కాలిచ్రిగాని యితరమైన పర్తిషాఠ్రప్ణలను కుండలలోను 

బొరుసులలోను పెనములలోను ఉడికించి జనులకందరికి తవ్రగా వడిడ్ంచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:14 => తరువాత లేవీయులు తమకొరకును యాజకులకొరకును 

సిదధ్ముచేసిరి. అహరోను సంతతివారగు యాజకులు దహనబలి పశుమాంసమును కొర్వువ్ను 

రాతిర్వరకు అరిప్ంపవలసివచెచ్ను గనుక లేవీయులు తమ కొరకును అహరోను సంతతివారగు 

యాజకులకొరకును సిదధ్పరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:15 => మరియు ఆసాపు సంతతివారగు గాయకులును, ఆసాపు 

హేమానులును, రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు యెదూతూనును దావీదు నియమించిన పర్కారముగా తమ 

సథ్లమందుండిరి; దావ్రములనిన్టియొదద్ను దావ్రపాలకులు కనిపెటుట్చుండిరి. వారు తమచేతిలో పని 

విడిచి అవతలికి వెళిల్పోకుండునటుల్ వారి సహోదరులగు లేవీయులు వారికొరకు సిదధ్పరచిరి. 

Page  of 101 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 దినవృతాత్ంతములు 35:16 => ఈ పర్కారము రాజైన యోషీయా యిచిచ్న ఆజఞ్నుబటిట్ వారు 

పసాక్పండుగ ఆచరించి, యెహోవా బలిపీఠముమీద దహనబలులను అరిప్ంచుటచేత ఆ దినమున 

ఏమియు లోపములేకుండ యెహోవా సేవ జరిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:17 => అకక్డనునన్ ఇశార్యేలీయులు, ఆ కాలమందు పసాక్ను పులియని 

రొటెట్ల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:18 => పర్వకత్యగు సమూయేలు దినములు మొదలుకొని 

ఇశార్యేలీయులలో పసాక్పండుగ అంత ఘనముగా ఆచరింపబడి యుండలేదు. యోషీయాయు, 

యాజకులును, లేవీయులును, అకక్డనునన్ యూదా ఇశార్యేలువారందరును, యెరూషలేము 

కాపురసుథ్లును ఆచరించిన పర్కారము ఇశార్యేలు రాజులందరిలో ఒకక్డైనను పసాక్పండుగను 

ఆచరించి యుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:19 => యోషీయా యేలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున ఈ 

పసాక్పండుగ జరిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:20 => ఇదంతయు అయిన తరువాత యోషీయా మందిరమును 

సిదధ్పరచినపుప్డు ఐగుపుత్రాజైన నెకో యూఫర్టీసు నదియొదద్నునన్ కరెక్మీషుమీదికి దండెతిత్ 

వెళుల్చుండగా యోషీయా అతనిమీదికి బయలుదేరెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:21 => అయితే రాజైన నెకో అతనియొదద్కు రాయబారులను పంపి-- 

యూదారాజా నీతో నాకేమి? పూరవ్మునుండి నాకు శతుర్వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి నేను 

రాలేదు. దేవుడు తవ్రచేయుమని నాకు ఆజాఞ్పించెను గనుక దేవుడు నాతోకూడ ఉండి నినున్ 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన జోలికి నీవు రావదద్ని చెపప్నాజాఞ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:22 => అయినను యోషీయా అతనితో యుదధ్ము చేయగోరి, 

అతనియొదద్నుండి తిరిగిపోక మారువేషము ధరించుకొని, యెహోవా నోటి మాటలుగా పలుకబడిన 

నెకో మాటలను వినక మెగిదోద్ లోయయందు యుదధ్ము చేయవచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:23 => విలుకాండుర్ రాజైన యోషీయామీద బాణములు వేయగా రాజు 

తన సేవకులను చూచి--నాకు గొపప్ గాయము తగిలెను, ఇకక్డనుండి ననున్ కొనిపోవుడని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:24 => కావున అతని సేవకులు రథము మీదనుండి అతని దింపి, 

అతనికునన్ వేరు రథముమీద అతని ఉంచి యెరూషలేమునకు అతని తీసికొనివచిచ్రి. అతడు 

మృతిబొంది తన పితరుల సమాధులలో ఒకదానియందు పాతిపెటట్బడెను. యూదా యెరూషలేము 

వారందరును యోషీయా చనిపోయెనని పర్లాపము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:25 => యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, 

గాయకులందరును గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; 

నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను . 

పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:26 => యోషీయా చేసిన యితర కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్యు, యెహోవా 

ధరమ్శాసత్రవిధుల ననుసరించి అతడు చూపిన భయభకుత్లనుగూరిచ్యు,  

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 1:2 => ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా యూదాకు రాజైయుండగా అతని యేలుబడి 

పదుమూడవ సంవతస్రమున యెహోవా వాకుక్ యిరీమ్యాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 

యిరిమ్యా 1 :3 => మరియు యోషీయా కుమారుడగు యెహోయాకీము యూదాకు 

రాజైయుండగాను, యోషీయా కుమారుడగు సిదిక్యా యూదాకు రాజైయుండగాను, అతని యేలుబడి 

పదునొకండవ సంవతస్రాంతమువరకును, అనగా ఆ సంవతస్రమున అయిదవ నెలలో యెరూషలేము 

చెరదీసికొని పోబడువరకును ఆ వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

2 రాజులు 18:1 => ఇశార్యేలు రాజును ఏలా కుమారుడునైన హోషేయ యేలుబడిలో మూడవ 

సంవతస్రమందు యూదారాజును ఆహాజు కుమారుడునైన హిజిక్యా యేలనారంభించెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => హిజిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యిరువదితొమిమ్ది సంవతస్రములు యెరూషలేములో ఏలెను. అతని తలిల్ జెకరాయ్ కుమారెత్, ఆమె పేరు 

అబీయా. 

వచనము 14 

అజోరు సాదోకును కనెను, సాదోకు ఆకీమును కనెను, ఆకీము ఎలీహూదును కనెను; 

2 రాజులు 23:31 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు మాసములు ఏలెను. అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యా కుమారెత్యగు 

హమూటలు. 

2 రాజులు 23:32 => ఇతడు తన పితరులు చేసినదంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను. 

2 రాజులు 23:33 => ఇతడు యెరూషలేములో ఏలుబడి చేయకుండ ఫరోనెకో హమాతు 

దేశమందునన్ రిబాల్ పటట్ణమందు అతనిని బంధకములలో ఉంచి, దేశముమీద ఏబది మణుగుల 

వెండిని, రెండు మణుగుల బంగారమును పనున్గా నిరణ్యించి 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 రాజులు 23:35 => యెహోయాకీము ఫరో యిచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న దేశముమీద పనున్ నిరణ్యించి ఆ 

వెండి బంగారములను ఫరోకు చెలిల్ంచుచువచెచ్ను. దేశపు జనులయొదద్నుండి వారి వారికి నిరణ్యమైన 

చొపుప్న వసూలుచేసి అతడు ఫరోనెకోకు చెలిల్ంచెను. 
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2 రాజులు 23:36 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమున పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతని తలిల్ రూమా ఊరివాడైన పెదాయా 

కుమారెత్యగు జెబూదా. 

2 రాజులు 23:37 => ఇతడును తన పితరుల చరయ్లనిన్టి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడు 

నడత నడిచెను. 

2 రాజులు 24:1 => యెహోయాకీము దినములలో బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు 

యెరూషలేముమీదికి వచెచ్ను. యెహోయాకీము అతనికి దాసుడై మూడేండల్ సేవ చేసిన తరువాత 

అతనిమీద తిరుగుబాటుచేయగా 

2 రాజులు 24:2 => యెహోవా అతనిమీదికిని, తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా తాను సెలవిచిచ్న 

మాటచొపుప్న యూదాదేశమును నాశనముచేయుటకై దానిమీదికిని, కలీద్యుల సైనయ్ములను 

సిరియనుల సైనయ్ములను మోయాబీయుల సైనయ్ములను ఆమోమ్నీయుల సైనయ్ములను రపిప్ంచెను. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

2 రాజులు 24:5 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు జరిగించిన 

దాని నంతటినిగూరిచ్యు యూదారాజుల వృతాత్ంతముల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 రాజులు 24:6 => యెహోయాకీము తన పితరులతో కూడ నిదిర్ంచగా అతని కుమారుడైన 

యెహోయాకీను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 రాజులు 24:7 => బబులోనురాజు ఐగుపుత్ నదికిని యూఫర్టీసు నదికిని మధయ్ ఐగుపుత్ రాజు 

వశముననునన్ భూమియంతటిని పటుట్కొనగా ఐగుపుత్ రాజు ఇకనెనన్టికిని తన దేశము విడిచి 

బయలుదేరుట మానెను. 
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2 రాజులు 24:8 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు పదునెనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమునందు మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు 

నెహుషాత్ అతని తలిల్. 

2 రాజులు 24:9 => అతడు తన తండిర్ చేసినదానంతటి పర్కారముగా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడచెను. 

2 రాజులు 24:10 => ఆ కాలమందు బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరుయొకక్ సేవకులు 

యెరూషలేముమీదికి వచిచ్ పటట్ణమునకు ముటట్డివేసిరి. 

2 రాజులు 24:11 => వారు పటట్ణమునకు ముటట్డి వేయుచుండగా బబులోను రాజైన నెబుకదెన్జరు 

తానే దానిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:12 => అపుప్డు యూదారాజైన యెహోయాకీనును అతని తలిల్యును అతని 

సేవకులును అతని కిర్ంది అధిపతులును అతని పరివారమును బయలువెళిల్ బబులోనురాజునొదద్కు 

రాగా బబులోనురాజు యేలుబడిలో ఎనిమిదవ సంవతస్రమున అతని పటుట్కొనెను. 

2 రాజులు 24:13 => మరియు అతడు యెహోవా మందిరపు ధననిధిలోనునన్ పదారథ్ములను, రాజు 

ఖజానాలోనునన్ సొముమ్ను, పటుట్కొని ఇశార్యేలు రాజైన సొలొమోను యెహోవా ఆలయమునకు 

చేయించిన బంగారపు ఉపకరణములనిన్టిని యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తునకలుగా 

చేయించి యెతిత్కొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:15 => అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును 

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:16 => ఏడు వేలమంది పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది కంసాలివారిని 

కమమ్ రివారిని యుదధ్మందు తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపటిట్ 

బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 
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2 రాజులు 24:17 => మరియు బబులోను రాజు అతని పినతండిర్యైన మతత్నాయ్కు సిదిక్యా అను 

మారుపేరు పెటిట్ అతని సాథ్నమందు రాజుగా నియమించెను. 

2 రాజులు 24:18 => సిదిక్యా యేలనారంభించినపుప్డు ఇరువదియొక సంవతస్రములవాడు; 

అతడు యెరూషలేమునందు పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 రాజులు 24:19 => అతని తలిల్ లిబాన్ ఊరివాడైన యిరీమ్యాయొకక్ కుమారెత్యగు హమూటలు. 

యెహోయాకీముయొకక్ చరయ్ అంతటి చొపుప్న సిదిక్యా యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడిచెను. 

2 రాజులు 24:20 => యూదావారిమీదను యెరూషలేము వారిమీదను యెహోవా తెచుచ్కొనిన 

కోపమునుబటిట్ తన సముఖములోనుండి వారిని తోలివేయుటకై బబులోనురాజు మీద సిదిక్యా 

తిరుగబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:15 => యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షు ఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు 

యెహోయాకీము, మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:17 => యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు షయలీత్యేలు 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:1 => అపుప్డు దేశపు జనులు యోషీయా కుమారుడైన 

యెహోయాహాజును సీవ్కరించి యెరూషలేములో అతని తండిర్ సాథ్నమున అతనిని రాజుగా 

నియమించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:2 => యెహోయాహాజు ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది మూడేండల్వాడై 

యెరూషలేములో మూడు నెలలు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:3 => ఐగుపుత్ రాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ అతని తొలగించి, ఆ 

దేశమునకు రెండువందల మణుగుల వెండిని రెండు మణుగుల బంగారమును జులామ్నాగా నిరణ్యించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:4 => అతని సహోదరుడైన ఎలాయ్కీమును యూదామీదను 

యెరూషలేముమీదను రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీము అను మారు పేరుపెటెట్ను. నెకో 

అతని సహోదరుడైన యెహోయాహాజును పటుట్కొని ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయెను.  
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:5 => యెహోయాకీము ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది యయిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో పదకొండు సంవతస్రములు ఏలెను. అతడు తన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచుటచేత 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:6 => అతనిమీదికి బబులోనురాజైన నెబుకదెన్జరు వచిచ్ అతని 

బబులోనునకు తీసికొనిపోవుటకై గొలుసులతో బంధించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:7 => మరియు నెబుకదెన్జరు యెహోవా మందిరపు ఉపకరణములలో 

కొనిన్టిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయి బబులోనులోనునన్ తన గుడిలో ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

యిరిమ్యా 2:10 => కీతీత్యుల దీవ్పములకు పోయి చూడుడి, కేదారునకు దూతలను పంపి బాగుగా 

విచారించి తెలిసికొనుడి. మీలో జరిగిన పర్కారము ఎకక్డనైనను జరిగినదా? 

యిరిమ్యా 2:11 => దైవతవ్ము లేని తమ దేవతలను ఏ జనమైనను ఎపుప్డైనను మారుచ్కొనెనా? 

అయినను నా పర్జలు పర్యోజనము లేనిదానికై తమ మహిమను మారుచ్కొనిరి. 

యిరిమ్యా 2:12 => ఆకాశమా, దీనిబటిట్ విసమ్యపడుము, కంపించుము, బొతిత్గా పాడైపొముమ్; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:13 => నా జనులు రెండు నేరములు చేసియునాన్రు, జీవజలముల ఊటనైన ననున్ 

విడిచియునాన్రు, తమకొరకు తొటల్ను, అనగా బదద్లై నీళుల్ నిలువని తొటల్ను తొలిపించుకొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 2:14 => ఇశార్యేలు కొనబడిన దాసుడా? యింటపుటిట్న దాసుడా? కాడు గదా; అతడేల 

దోపుడుసొమామ్యెను? 

యిరిమ్యా 2:15 => కొదమ సింహములు వానిపైని బొబబ్లు పెటెట్ను గరిజ్ంచెను, అవి అతని దేశము 

పాడుచేసెను, అతని పటట్ణములు నివాసులులేక పాడాయెను. 

యిరిమ్యా 2:16 => నోపు, తహపనేసు అను పటట్ణములవారు నీ నెతిత్ని బదద్లు చేసిరి. 

Page  of 108 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యిరిమ్యా 2:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మారగ్ములో నడిపించుచుండగా నీవు ఆయనను 

విసరిజ్ంచుటవలన నీకు నీవే యీ బాధ కలుగజేసికొంటివి గదా. 

యిరిమ్యా 2:18 => నీవు షీహోరు నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపుత్ మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది? 

యూఫర్టీసునది నీళుల్ తార్గుటకు అషూష్రు మారగ్ములో నీకేమి పనియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:19 => నీ దేవుడైన యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు, నీకు నాయెడల భయభకుత్లు 

లేకుండుటయు, బాధకును శర్మకును కారణమగునని నీవు తెలిసికొని గర్హించునటుల్ నీ చెడుతనము 

నినున్ శికిష్ంచును, నీవు చేసిన దోర్హము నినున్ గదిద్ంచునని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 2:20 => పూరవ్ కాలమునుండి నేను నీ కాడిని విరుగగొటిట్ నీ బంధకములను 

తెంపివేసితిని నేను సేవచేయనని చెపుప్చునాన్వు; ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను పచచ్ని పర్తి 

చెటుట్కిర్ందను వేశయ్వలె కీర్డించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 

యిరిమ్యా 2:22 => నీవు కాష్రముతో కడుగుకొనినను విసాత్రమైన సబుబ్ రాచుకొనినను నీ దోషము 

మరకవలె నాకు కనబడుచునన్ది; ఇది పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 2:24 => అరణయ్మునకు అలవాటు పడిన అడవి గాడిదవు, అది దాని కామాతురతవలన 

గాలి పీలుచ్ను, కలిసికొనునపుప్డు దాని తిర్పప్గలవాడెవడు? దాని వెదకు గాడిదలలో ఏదియు 

అలసియుండదు, దాని మాసములో అది కనబడును. 
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యిరిమ్యా 2:25 => జాగర్తత్పడి నీ పాదములకు చెపుప్లు తొడుగుకొనుము, నీ గొంతుక 

దపిప్గొనకుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము అని నేను చెపిప్నను నీవు ఆ మాట వయ్రథ్ము, వినను, అనుయ్లను 

మోహించితిని, వారి వెంబడి పోదునని చెపుప్చునాన్వు.  

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

యిరిమ్యా 2:27 => వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి; అయినను 

ఆపతాక్లములో లేచి మముమ్ను రకిష్ంపుమని వారు మనవి చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 2:28 => నీకు నీవు చేసికొనిన దేవతలు ఎకక్డనునన్వి? అవి నీ ఆపతాక్లములో లేచి 

నినున్ రకిష్ంచునేమో; యూదా, నీ పటట్ణములెనోన్ నీ దేవతలనిన్యే గదా. 

2 రాజులు 24:14 => అదియుగాక అతడు దేశపు జనులలో అతి బీదలైనవారు తపప్ మరి ఎవరును 

లేకుండ యెరూషలేము పటట్ణమంతటిలోనునన్ అధిపతులను పరాకర్మశాలులను పదివేలమందిని, 

వీరు గాక కంసాలివారిని కమమ్రివారిని చెరతీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:15 => అతడు యెహోయాకీనును రాజు తలిల్ని రాజు భారయ్లను అతని పరివారమును 

దేశములోని గొపప్వారిని చెరపటిట్ యెరూషలేమునుండి బబులోను పురమునకు తీసికొనిపోయెను. 

2 రాజులు 24:16 => ఏడు వేలమంది పరాకర్మశాలులను వెయియ్మంది కంసాలివారిని 

కమమ్ రివారిని యుదధ్మందు తేరిన శకిత్మంతులనందరిని బబులోనురాజు చెరపటిట్ 

బబులోనుపురమునకు తీసికొనివచెచ్ను. 

2 రాజులు 25:11 => పటట్ణమందు మిగిలియుండిన వారిని, బబులోనురాజు పక్షము చేరినవారిని, 

సామానయ్ జనులలో శేషించినవారిని రాజదేహసంరక్షకుల అధిపతియైన నెబూజరదాను 

చెరగొనిపోయెను గాని 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:10 => ఏడాదినాటికి, రాజైన నెబుకదెన్జరు దూతలను పంపి 

యెహోయాకీనును బబులోనునకు రపిప్ంచి, అతని సహోదరుడైన సిదిక్యాను యూదామీదను 
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యెరూషలేము మీదను రాజుగా నియమించెను. మరియు అతడు రాజు వెంట యెహోవా 

మందిరములోని పర్శసత్మైన ఉపకరణములను తెపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:20 => ఖడగ్ముచేత హతులు కాకుండ తపిప్ంచుకొనిన వారిని అతడు 

బబులోనునకు తీసికొనిపోయెను. రాజయ్ము పారసీకులదగువరకు వారు అకక్డనే యుండి అతనికిని 

అతని కుమారులకును దాసులైరి. 

యిరిమ్యా 27:20 => అతడు విడిచిపెటిట్న సత్ంభములనుగూరిచ్యు సముదర్మునుగూరిచ్యు 

గ డ మం చె ల ను గూ రిచ్ యు ఈ ప టట్ ణ ము లో మి గి లి న ఉ ప క ర ణ ము ల ను గూ రిచ్ యు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 39:9 => అపుప్డు రాజదేహ సంరక్షకుల కధిపతియగు నెబూజరదాను శేషించి 

పటట్ణములో నిలిచియునన్ పర్జలను, దోర్హులై తమ రాజును విడిచి తనతో చేరినవారిని, శేషించిన 

పర్జలనందరిని బబులోనునకు కొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:11 => రెండు సంకెళల్తో అతని బంధించి, బబులోనునకు అతని తీసికొనిపోయి, 

మరణమగువరకు చెరసాలలో అతని పెటిట్ంచెను.  

యిరిమ్యా 52:12 => అయిదవ నెల పదియవ దినమున, అనగా బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

ఏలుబడియందు పందొమిమ్దవ సంవతస్రమున బబులోను రాజు ఎదుట నిలుచు నెబూజరదానను 

రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతి యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

యిరిమ్యా 52:14 => మరియు రాజదేహసంరక్షకుల యధిపతితోకూడ నుండిన కలీద్యుల 

సేనాసంబంధులందరు యెరూషలేము చుటుట్నునన్ పార్కారములనిన్టిని పడగొటిట్రి 

యిరిమ్యా 52:15 => మరియు రాజ దేహసంరక్షకుల యధిపతియైన నెబూజరదాను పర్జలలో 

కడుబీదలైన కొందరిని, పటట్ణములో శేషించిన కొదువ పర్జలను, బబులోనురాజు పక్షము 

చేరినవారిని, గటిట్ పనివారిలో శేషించినవారిని చెరగొనిపోయెను.  
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యిరిమ్యా 52:28 => నెబుకదెర్జరు తన యేలుబడియందు ఏడవ సంవతస్రమున మూడువేల 

ఇరువది ముగుగ్రు యూదులను చెరగొనిపోయెను 

యిరిమ్యా 52:29 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు పదునెనిమిదవ సంవతస్రమున అతడు 

యెరూషలేమునుండి ఎనిమిదివందల ముపప్ది యిదద్రిని చెరగొనిపోయెను. 

యిరిమ్యా 52:30 => నెబుకదెర్జరు ఏలుబడియందు ఇరువది మూడవ సంవతస్రమున రాజ 

దేహసంరక్షకుల యధిపతియగు నెబూజరదాను యూదులలో ఏడువందల నలుబది యయిదుగురు 

మనుషుయ్లను చెరగొనిపోయెను; ఆ మనుషుయ్ల వెరసి నాలుగువేల ఆరువందలు. 

దానియేలు 1:2 => పర్భువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన 

ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతికపప్గించెను గనుక అతడు ఆ వసుత్వులను షీనారు దేశములోని తన 

దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొకక్సములో ఉంచెను. 

2 రాజులు 23:34 => యోషీయా కుమారుడైన ఎలాయ్కీమును అతని తండిర్యైన యోషీయాకు 

మారుగా రాజుగా నియమించి, అతనికి యెహోయాకీమను మారుపేరుపెటిట్ యెహోయాహాజు ఐగుపుత్ 

దేశమునకు కొనిపోగా అతడచచ్ట మృతిబొందెను. 

2 రాజులు 24:8 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు పదునెనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమునందు మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు 

నెహుషాత్ అతని తలిల్. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => మనషే ష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా 

కుమారుడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:16 => యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని 

కుమారుడు సిదిక్యా. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 
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యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

ఎజార్ 1:11 => బంగారు వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు అయిదువేల నాలుగువందలు. 

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 3:16 => మీరు ఆ దేశములో అభివృదిధ్పొంది విసత్రించు దినములలో జనులు యెహోవా 

నిబంధన మందసమని ఇకను చెపప్రు, అది వారి మనసుస్లోనికి రాదు, దానిని జాఞ్పకము చేసికొనరు, 

అది పోయినందుకు చింతపడరు, ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 22:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు సంతానహీనుడనియు, తన 

దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని సంతానములో ఎవడును 

వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో 

రాజుగా నుండడు. 

వచనము 15 

ఎలీహూదు ఎలియాజరును కనెను, ఎలియాజరు మతాత్నును కనెను, మతాత్ను యాకోబును కనెను; 

2 రాజులు 25:27 => యూదారాజైన యెహోయాకీను చెరలో ఉంచబడిన ముపప్దియేడవ 

సంవతస్రమున పండెర్ండవ నెల యిరువది యేడవ దినమున బబులోనురాజైన ఎవీలెమ్రోదకు తాను 

ఏలనారంభించిన సంవతస్రమందు బందీగృహములోనుండి యూదారాజైన యెహోయాకీనును 

తెపిప్ంచి 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:17 => యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు షయలీత్యేలు 
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1 దినవృతాత్ంతములు 3:19 => పెదాయా కుమారులు జెరుబాబ్బెలు షిమీ; జెరుబాబ్బెలు కుమారులు 

మెషులాల్ము హననాయ్; షెలోమీతు వారికి సహోదరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:20 => హషుబా ఓహెలు బెరెకాయ్ హసదాయ్ యూషబెసె హ్దు అను మరి 

యయిదుగురుండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:21 => హననాయ్ కుమారులు పెలటాయ్ యెషయా, రెఫాయా కుమారులును 

అరాన్ను కుమారులును ఓబదాయ్ కుమారులును షెకనాయ్ కుమారులును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:22 => షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను ఒకడుండెను; షెమయా 

కుమారులు ఆరుగురు. హటూ ట్షు ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్ షాపాతు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:23 => నెయరాయ్ కుమారులు ముగుగ్రు. ఎలోయ్యేనై హిజిక్యా అజీర్కాము; 

1 దినవృతాత్ంతములు 3:24 => ఎలోయ్యేనై కుమారులు ఏడుగురు; హోదవాయ్ ఎలాయ్షీబు పెలాయా 

అకూక్బు యోహానాను దెలాయాయ్ అనాని. 

యిరిమ్యా 22:24 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా యూదా రాజైన యెహోయాకీము 

కుమారుడగు కొనాయ్ నా కుడిచేతికి శిఖా ఉంగరముగా ఉండినను దానిమీదనుండియు నినున్ 

ఊడదీసివేసెదనని నాతోడని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 22:28 => కొనాయ్ అను ఇతడు హేయమైన ఓటికుండ వంటివాడా? పనికిమాలిన 

ఘటమా? అతడును అతని సంతానమును విసరివేయబడి, తామెరుగని దేశములోనికి ఏల 

తోర్యబడిరి? 

ఎజార్ 3:2 => యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని సంబంధులును 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి, దైవజనుడైన మోషే 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడిన పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి. 

ఎజార్ 5:2 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును 

లేచి యెరూషలేములోనుండు దేవుని మందిరమును కటట్నారంభించిరి. మరియు దేవుని యొకక్ 

పర్వకత్లు వారితోకూడ నుండి సహాయము చేయుచువచిచ్రి. 
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నెహెమాయ్ 12:1 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతో కూడ వచిచ్న యాజకులును 

లేవీయులును వీరే. యేషూవ శెరాయా యిరీమ్యా ఎజార్ 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 

యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 

హగగ్యి 1:12 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును యెహోజాదాకు కుమారుడును 

పర్ధానయాజకుడునగు యెహోషువయు శేషించిన జనులందరును తమ దేవుడైన యెహోవా మాటలు 

ఆలకించి, తమ దేవుడైన యెహోవా పర్వకత్యైన హగగ్యిని పంపించి, తెలియజేసిన వారత్ విని 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనిరి. 

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

యొకక్ మనసుస్ను, పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువ మనసుస్ను, 

శేషించిన జనులందరి మనసుస్ను పేర్రేపింపగా 

హగగ్యి 2:2 => నీవు యూదాదేశపు అధికారియగు షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతోను 

పర్ధానయాజకుడగు యెహోజాదాకు కుమారుడైన యెహోషువతోను శేషించిన జనులతోను ఇటల్నుము 

హగగ్యి 2:23 => నా సేవకుడవును షయలీత్యేలు కుమారుడవునైన జెరుబాబ్బెలూ, నేను నినున్ 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను గనుక ఆ దినమున నేను నినున్ తీసికొని ముదర్ యుంగరముగాచేతును; ఇదే 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 3:27 => యోదా యోహనన్కు, యోహనన్ రేసాకు, రేసా జెరుబాబ్బెలుకు, జెరుబాబ్బెలు 

షయలీత్యేలుకు, షయలీత్యేలు నేరికి, 

2 రాజులు 24:8 => యెహోయాకీను ఏలనారంభించినపుప్డు పదునెనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేమునందు మూడు మాసములు ఏలెను. యెరూషలేమువాడైన ఎలాన్తాను కుమారెత్యగు 

నెహుషాత్ అతని తలిల్. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 36:8 => యెహోయాకీము చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు 

హేయదేవతలను పెటుట్కొనుటనుగూరిచ్యు, అతని సకల పర్వరత్ననుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. అతని కుమారుడైన యెహోయాకీను అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 

ఎజార్ 1:11 => బంగారు వసుత్వులును వెండి వసుత్వులును అనిన్యు అయిదువేల నాలుగువందలు. 

షేషబ్జజ్రు బబులోను చరలోనుండి విడిపింపబడినవారితో కూడ కలిసి వీటనిన్టిని యెరూషలేమునకు 

తీసికొని వచెచ్ను. 

ఎజార్ 2:2 => యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు పోవునటుల్గా 

సెలవుపొంది, జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ శెరాయా రెయేలాయా మొరెద్కై బిలా ష్ను మిసెప్రేతు 

బిగవ్యి రెహూము బయనా అనువారితో కూడ వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల యొకక్ లెకక్యిది. 

నెహెమాయ్ 7:7 => తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు 

వచిచ్నవారు వీరే. ఇశార్యేలీయుల యొకక్ జనసంఖయ్ యిదే. 

యిరిమ్యా 22:30 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు సంతానహీనుడనియు, తన 

దినములలో వరిధ్లల్నివాడనియు ఈ మనుషుయ్నిగూరిచ్ వార్యుడి; అతని సంతానములో ఎవడును 

వరిధ్లల్డు, వారిలో ఎవడును దావీదు సింహాసనమందు కూరుచ్ండడు; ఇక మీదట ఎవడును యూదాలో 

రాజుగా నుండడు. 

వచనము 16 

యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన యేసు పుటెట్ను. 

ఎజార్ 2:2 => యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు పోవునటుల్గా 

సెలవుపొంది, జెరుబాబ్బెలు యేషూవ నెహెమాయ్ శెరాయా రెయేలాయా మొరెద్కై బిలా ష్ను మిసెప్రేతు 

బిగవ్యి రెహూము బయనా అనువారితో కూడ వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల యొకక్ లెకక్యిది. 

ఎజార్ 3:2 => యోజాదాకు కుమారుడైన యేషూవయును యాజకులైన అతని సంబంధులును 

షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలును అతని సంబంధులును లేచి, దైవజనుడైన మోషే 
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నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునందు వార్యబడిన పర్కారముగా దహనబలులు అరిప్ంచుటకై 

ఇశార్యేలీయుల దేవుని బలిపీఠమును కటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 7:7 => తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదా దేశమునకును తమ తమ పటట్ణములకు 

వచిచ్నవారు వీరే. ఇశార్యేలీయుల యొకక్ జనసంఖయ్ యిదే. 

నెహెమాయ్ 12:1 => షయలీత్యేలు కుమారుడైన జెరుబాబ్బెలుతో కూడ వచిచ్న యాజకులును 

లేవీయులును వీరే. యేషూవ శెరాయా యిరీమ్యా ఎజార్ 

హగగ్యి 1:1 => రాజైన దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఆరవ నెల మొదటి 

దినమున పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా యూదా దేశముమీద అధికారియు షయలీత్యేలు 

కుమారుడునైన జెరుబాబ్బెలుకును పర్ధానయాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన 

యెహోషువకును యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా 

వచనము 17 

ఇటుల్ అబార్హాము మొదలుకొని దావీదు వరకు తరములనిన్యు పదునాలుగు తరములు. దావీదు 

మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలమువరకు పదునాలుగు తరములు; 

బబులోనుకు కొనిపోబడినది మొదలు కొని కీర్సుత్ వరకు పదునాలుగు తరములు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 18 

యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు పర్ధానము చేయబడిన 

తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 19 

ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క రహసయ్ముగా ఆమెను 

విడనాడ ఉదేద్శించెను. 
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మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 1:21 => తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు 

అను పేరు పెటుట్దువనెను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 1:23 => అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. 

ఇమామ్నుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 

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

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

లూకా 2:5 => గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేతెల్హేమనబడిన దావీదు ఊరికి 

వెళె ల్ను. 

లూకా 2:48 => ఆయన తలిదండుర్లు ఆయనను చూచి మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడిరి. ఆయన తలిల్ 

కుమారుడా, మముమ్ను ఎందుకీలాగు చేసితివి? ఇదిగో నీ తండిర్యు నేనును దుఃఖపడుచు నినున్ 

వెదకుచుంటిమని అయనతో చెపప్గా 

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

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

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

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 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

యోహాను 4:25 => ఆ సతరీ ఆయనతో కీర్సత్నబడిన మెసీస్య వచుచ్నని నేనెరుగుదును; ఆయన 

వచిచ్నపుప్డు మాకు సమసత్మును తెలియజేయునని చెపప్గా 

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

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

వచనము 20 

అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు అతనికి 

పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను చేరుచ్కొనుటకు 
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భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక కుమారుని 

కనును; 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 21 

తన పర్జలను వారి పాపములనుండి ఆయనే రకిష్ంచును గనుక ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువనెను. 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

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

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 1:29 => ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని 

ఆలోచించుకొనుచుండగా  

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

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

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 
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లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:38 => అందుకు మరియ ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను; నీ మాట చొపుప్న నాకు 

జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె యొదద్నుండి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 

యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

లూకా 1:25 => ననున్ కటాకిష్ంచిన దినములలో పర్భువు ఈలాగున చేసెననుకొని, అయిదు నెలలు 

ఇతరుల కంటబడకుండెను. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

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

సతరీయందు పుటిట్,  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 
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ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళిల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 29:21 => తరువాత యాకోబు నా దినములు సంపూరణ్మైనవి గనుక నేను నా 

భారయ్యొదద్కు పోవునటుల్ ఆమెను నాకిమమ్ని లాబాను నడుగగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:7 => ఒకడు సతరీని పర్ధానము చెసికొని ఆమెను ఇంకను పరిగర్హింపక 

మునుపే యుధధ్ములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు ఆమెను పరిగర్హించును గనుక అటిట్వాడును తన 

యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:23 => కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు 

ఊరిలో ఆమెను కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

లూకా 2:5 => గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేతెల్హేమనబడిన దావీదు ఊరికి 

వెళె ల్ను. 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 
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వచనము 22 

ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్దురు 

లేవీయకాండము 1 9 : 2 0 = > ఒకనికి పర్ధానము చేయబడిన దాసి , వెలయిచిచ్ 

విమోచింపబడకుండగానేమి ఊరక విడిపింపబడకుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనించి 

వీరయ్సఖ్లనము చేసినయెడల వారిని శికిష్ంపవలెను. అది విడిపింపబడలేదు గనుక వారికి మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:23 => కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు 

ఊరిలో ఆమెను కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 

కీరత్నలు 112:5 => దయాళులును అపిప్చుచ్వారును భాగయ్వంతులు నాయ్యవిమరశ్లో వారి 

వాయ్జెయ్ము గెలుచును 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:21 => వారు ఆమె తండిర్ యింటియొదద్కు ఆ చినన్దానిని 

తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు ఆమె ఊరి వారు ఆమెను రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె తన 

తండిర్యింట వయ్భిచరించి ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ 

మధయ్నుండి మీరు పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22 => ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల 

వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ 

చెడుతనమును ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:23 => కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు 

ఊరిలో ఆమెను కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

యోహాను 8:4 => బోధకుడా, యీ సతరీ వయ్భిచారము చేయుచుండగా పటట్బడెను; 

యోహాను 8:5 => అటిట్వారిని రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని ధరమ్శాసత్రములో మోషే మనకాజాఞ్పించెను 

గదా; అయినను నీవేమి చెపుప్చునాన్వని ఆయననడిగిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1 => ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత 

ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము 

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను 

పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:3 => ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము 

వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను పెండిల్చేసికొనిన 

పిమమ్ట ఆ రెండవ పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

మారుక్ 10:4 => వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని 

చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:3 => ఆమెతో పిర్యముగా మాటలాడి ఆమెను తిరిగి తెచుచ్కొనుటకై ఆమె 

పెనిమిటి లేచి తన దాసునిని రెండు గాడిదలను తీసికొని ఆమెయొదద్కు వెళల్గా ఆమె తన తండిర్ యింట 

అతని చేరెచ్ను. ఆ చినన్దాని తండిర్ అతని చూచినపుప్డు అతని కలిసికొని సంతోషించెను. 

యెహెజేక్లు 16:38 => జారిణులై హతయ్లు జరిగించు సతరీలకు రావలసిన తీరుప్ నీకు విధించి, 

కోర్ధముతోను రోషముతోను నీకు రకత్ము నియమింతును. 

మతత్యి 19:7 => అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే 

యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని వారాయనను అడుగగా 

లూకా 2:5 => గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేతెల్హేమనబడిన దావీదు ఊరికి 

వెళె ల్ను. 
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వచనము 23 

అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెను. ఇమామ్నుయేలను 

పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 94:19 => నా అంతరంగమందు విచారములు హెచచ్గా నీ గొపప్ ఆదరణ నా పార్ణమునకు 

నెమమ్ది కలుగజేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:125 => నేను నీ సేవకుడను నీ శాసనములను గర్హించునటుల్ నాకు జాఞ్నము 

కలుగజేయుము 

కీరత్నలు 143:8 => నీయందు నేను నమిమ్క యుంచియునాన్ను ఉదయమున నీ కృపావారత్ను నాకు 

వినిపింపుము నీ వైపు నా మనసుస్ నేనెతిత్కొనుచునాన్ను. నేను నడువవలసిన మారగ్ము నాకు 

తెలియజేయుము.  

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 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 
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యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

నాయ్యాధిపతులు 13:8 => అందుకు మానోహ నా పర్భువా, నీవు పంపిన దైవజనుడు మరల 

మాయొదద్కువచిచ్, పుటట్బోవు ఆ బిడ డ్కు మేము ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేరుప్నటుల్ 

దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనగా 

నాయ్యాధిపతులు 13:9 => దేవుడు మానోహ పార్రథ్న నాలకించెను గనుక, ఆ సతరీ పొలములో 

కూరుచ్ండగా దేవునిదూత ఆమెను దరిశ్ంచెను. 

లూకా 1:10 => ధూప సమయమందు పర్జల సమూహమంతయు వెలుపల పార్రథ్న చేయుచుండగా 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

లూకా 1:26 => ఆరవ నెలలో గబిర్యేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

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

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 1:29 => ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడి ఈ శుభవచనమేమిటో అని 

ఆలోచించుకొనుచుండగా  

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 
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లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

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

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:34 => అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో 

అనగా 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 1:38 => అందుకు మరియ ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను; నీ మాట చొపుప్న నాకు 

జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె యొదద్నుండి వెళె ల్ను. 

లూకా 2:8 => ఆ దేశములో కొందరు గొఱఱ్ల కాపరులు పొలములో ఉండి రాతిర్వేళ తమ మందను 

కాచుకొనుచుండగా 

లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

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 
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లూకా 2:12 => దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొతిత్గుడ డ్లతో చుటట్బడి యొక తొటిట్లో 

పండుకొనియుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:13 => వెంటనే పరలోక సైనయ్సమూహము ఆ దూతతో కూడ నుండి 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 

ఆదికాండము 31:11 => మరియు ఆ సవ్పన్మందు దేవుని దూత యాకోబూ అని ననున్ పిలువగా 

చితత్ము పర్భువా అని చెపిప్తిని. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

యోబు 4:13 => గాఢనిదర్ మనుషుయ్లకు వచుచ్ సమయమున రాతిర్ కలలవలన పుటుట్ తలంపులలో 

అది కలిగెను. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 
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యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

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

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యిరిమ్యా 33:26 => భూమాయ్కాశములనుగూరిచ్న విధులను నియమించువాడను నేను 

కానియెడల, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన 

యేలికను ఏరప్రచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును 

విసరిజ్ంతును. నిశచ్యముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

ఆదికాండము 46:3 => ఆయన నేనే దేవుడను, నీ తండిర్ దేవుడను, ఐగుపుత్నకు వెళుల్టకు 

భయపడకుము, అకక్డ నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదను. 
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1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యిరిమ్యా 40:9 => అపుప్డు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదలాయ్ 

పర్మాణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈలాగు చెపెప్ను మీరు కలీద్యులను సేవించుటకు 

భయపడకుడి, దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

యిరిమ్యా 31:22 => నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా, యెహోవా 

నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము జరిగించుచునాన్డు, సతరీ పురుషుని ఆవరించును. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:8 => కొంతకాలమైన తరువాత అతడు ఆమెను తీసికొని వచుచ్టకు తిరిగి 

వెళుల్చుండగా, ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆవైపు తిరిగినపుప్డు, సింహపు కళేబరములో 

తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా 

1 సమూయేలు 28:6 => యెహోవా యొదద్ విచారణ చేయగా యెహోవా సవ్పన్ము దావ్రానైనను 

ఊరీము దావ్రానైనను పర్వకత్ల దావ్రానైనను ఏమియు సెలవియయ్కుండెను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

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

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 
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లూకా 2:9 => పర్భువు దూత వారియొదద్కు వచిచ్ నిలిచెను; పర్భువు మహిమ వారి చుటుట్ 

పర్కాశించినందున, వారు మికిక్లి భయపడిరి. 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:16 => ఆ తరువాత నేను తిరిగివచెచ్దను; మనుషుయ్లలో కడమవారును 

నా నామము ఎవరికి పెటట్బడెనొ ఆ సమసత్మైన అనయ్జనులును పర్భువును వెదకునటుల్ 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

వచనము 24 

యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన భారయ్ను చేరుచ్కొని 

ఆదికాండము 17:19 => దేవుడు నీ భారయ్యైన శారా నిశచ్యముగా నీకు కుమారుని కనును; 

నీవతనికి ఇసాస్కు అను పేరు పెటుట్దువు; అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నితయ్నిబంధనగా 

నా నిబంధనను అతనితో సిథ్రపరచెదను. 
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ఆదికాండము 17:21 => అయితే వచుచ్ సంవతస్రము ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు 

ఇసాస్కుతో నా నిబంధనను సిథ్రపరచెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:10 => అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీయొదద్కు నిశచ్యముగా మరల 

వచెచ్దను. అపప్డు నీ భారయ్యైన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెపెప్ను. శారా ఆయన వెనుక 

నుండిన గుడారపు దావ్రమందు వినుచుండెను 

నాయ్యాధిపతులు 13:3 => యెహోవా దూత ఆసతరీకి పర్తయ్క్షమై ఇదిగో నీవు గొడార్లవు, నీకు కానుపు 

లేకపోయెను; అయితే నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

2 రాజులు 4:17 => పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున 

కుమారుని కనెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

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

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 1:36 => మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతు కూడ తన వృదాధ్పయ్మందు ఒక కుమారుని 

గరభ్ము ధరించియునన్ది; గొడార్లనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము; 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

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

దొరుకును. ఆయనయొదద్ సంపూరణ్ విమోచన దొరుకును. 
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కీరత్నలు 130:8 => ఇశార్యేలీయుల దోషములనిన్టినుండి ఆయన వారిని విమోచించును. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

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

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

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. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 
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యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 

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. 

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

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

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

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

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

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

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

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

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

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

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. 
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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 7:25 => ఈయన తనదావ్రా దేవునియొదద్కు వచుచ్వారి పక్షమున, విజాఞ్పనము 

చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచునాన్డు గనుక వారిని సంపూరణ్ముగా రకిష్ంచుటకు 

శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

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

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

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

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

1 యోహాను 3:5 => పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన పర్తయ్క్షమాయెనని మీకు తెలియును; 

ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు. 

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

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

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 
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ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 16:11 => మరియు యెహోవా దూత ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను. నీవు 

గరభ్వతివై యునాన్వు; నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇషామ్యేలు అను పేరు పెటుట్దువు; 

ఆదికాండము 17:5 => మరియు ఇకమీదట నీ పేరు అబార్ము అనబడదు; నినున్ అనేక జనములకు 

తండిర్నిగా నియమించితిని గనుక నీ పేరు అబార్హాము అనబడును. 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

ఆదికాండము 49:18 => యెహోవా, నీ రక్షణ కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 2:10 => ఆ బిడ డ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని 

తీసికొనివచెచ్ను, అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి 

మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

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

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

సంఖాయ్కాండము 13:16 => దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. 

మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 

1 సమూయేలు 1:20 => గనుక హనాన్ గరభ్ము ధరించి దినములు నిండినపుప్డు ఒక కుమారుని 

కని నేను యెహోవాకు మొర్కుక్కొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెటెట్ను. 

కీరత్నలు 39:8 => నా అతికర్మములనిన్టినుండి ననున్ విడిపింపుము నీచులకు ననున్ 

నిందాసప్దముగా చేయకుము. 
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కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

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

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

కీరత్నలు 118:14 => యెహోవా నా దురగ్ము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణాధారమాయెను. 

కీరత్నలు 119:146 => నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నీ శాసనములచొపుప్న నేను 

నడుచుకొనునటుల్ ననున్ రకిష్ంపుము. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

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

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

యిరిమ్యా 31:22 => నీవు ఎనాన్ళుల్ ఇటు అటు తిరుగులాడుదువు? విశావ్సఘాతకురాలా, యెహోవా 

నీ దేశములో నూతనమైన కారయ్ము జరిగించుచునాన్డు, సతరీ పురుషుని ఆవరించును. 
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యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 

హోషేయ 1:4 => యెహోవా అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇతనికి యెజెర్యేలని పేరు పెటుట్ము. 

యెజెర్యేలులో యెహూ యింటివారు కలుగజేసికొనిన రకత్ దోషమునుబటిట్ ఇక కొంతకాలమునకు 

నేను వారిని శికిష్ంతును, ఇశార్యేలువారికి రాజయ్ముండకుండ తీసివేతును. 

హోషేయ 1:7 => అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విలుల్ ఖడగ్ము యుదధ్ము గుఱఱ్ములు 

రౌతులు అను వాటిచేత కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని రకిష్ంతును. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

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

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:14 => మీరు కృపకే గాని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము 

మీమీద పర్భుతవ్ము చేయదు. 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 
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1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

గలతీయులకు 2:17 => కాగా మనము కీర్సుత్నందు నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకు వెదకుచుండగా 

మనము పాపులముగా కనబడినయెడల, ఆ పక్షమందు కీర్సుత్ పాపమునకు పరిచారకుడాయెనా? 

అటల్నరాదు. 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 2:15 => అయినను వారు సవ్సథ్బుదిధ్కలిగి, విశావ్సపేర్మ పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా 

ఉండినయెడల శిశుపర్సూతి దావ్రా ఆమె రకిష్ంపబడును. 

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

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

వచనము 25 

ఆమె కుమారుని కను వరకు ఆమెను ఎరుగకుండెను; అతడు ఆ కుమారునికి యేసు అను పేరు 

పెటెట్ను. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 
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మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 

మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

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

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

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

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 8:24 => నీ దాసుడైన నా తండిర్యగు దావీదునకు నీవు చేసిన వాగాద్నమును సిథ్రపరచి, 

నీవిచిచ్న మాటను నేడు నెరవేరిచ్యునాన్వు. 

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 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

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

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 
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యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

యోహాను 18:9 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొటుట్కొనలేదని ఆయన 

చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ ఈలాగు చెపెప్ను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:18 => అయితే దేవుడు తన కీర్సుత్ శర్మపడునని సమసత్ పర్వకత్లనోట 

ముందుగా పర్చురపరచిన విషయములను ఈలాగు నెరవేరెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 
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వచనము 1 

రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న పిమమ్ట ఇదిగో 

తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

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.  

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

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

చెపెప్ను.  

కీరత్నలు 46:7 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు. యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

కీరత్నలు 46:11 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడైయునాన్డు యాకోబుయొకక్ 

దేవుడు మనకు ఆశర్యమైయునాన్డు.  

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 8:9 => జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశసుథ్లారా, మీరందరు 

ఆలకించుడి మీరు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కటుట్కొనినను ఓడిపోవుదురు. 
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యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

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

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9 => రాతిర్వేళ దరశ్నమందు పర్భువు నీవు భయపడక మాటలాడుము, 

మౌనముగా ఉండకుము. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

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

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 
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2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

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

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

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

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

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:20 => ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె 

జీవముగల పర్తివానికిని తలిల్. 

ఆదికాండము 21:22 => ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతియైన ఫీకోలును 

అబార్హాముతో మాటలాడి నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు గనుక. 

ఆదికాండము 39:2 => యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండెను గనుక అతడు వరిధ్లుల్చు తన 

యజమానుడగు ఆ ఐగుపీత్యుని యింట నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 3:13 => మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్ వారిని చూచి 

మీ పితరుల దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని 

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 
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నిరగ్మకాండము 33:16 => నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన 

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును 

భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:9 => మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు 

భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా 

మనకు తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ 

చంపవలెననగా 

సంఖాయ్కాండము 23:21 => ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ 

వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:3 => నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను మన దేవుని 

మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి. 

యెహోషువ 22:31 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు 

రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనషీష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము 

చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 

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 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

1 సమూయేలు 10:7 => దెవుడు తోడుగా నుండును గనుక ఈ సూచనలు నీకు సంభవించిన 

తరువాత నీకు మంచిదని తోచినదాని చేయుము. 
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1 సమూయేలు 16:18 => చితత్గించుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొకక్ కుమారులలో ఒకని 

చూచితిని, అతడు చమతాక్రముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరుడును యుదధ్శాలియు మాట 

నేరప్రియు రూపసియునై యునాన్డు, మరియు యెహోవా వానికి తోడుగా  

1 సమూయేలు 18:14 => మరియు దావీదు సమసత్ విషయములలో సుబుదిధ్గలిగి పర్వరిత్ంపగా 

యెహోవా అతనికి తోడుగానుండెను. 

1 రాజులు 1:37 => యెహోవా నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీకు తోడుగా నుండినటుల్ ఆయన 

సొలొమోనునకు తోడుగానుండి, నా యేలినవాడైన రాజగు దావీదుయొకక్ రాజయ్ముకంటె అతని 

రాజయ్ము ఘనముగా చేయునుగాక అనెను; 

1 రాజులు 8:57 => కాబటిట్ మన దేవుడైన యెహోవా మనలను వదలకను విడువకను, మన 

పితరులకు తోడుగానునన్టుల్ మనకును తోడుగా ఉండి 

2 రాజులు 18:7 => కావున యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను; తాను వెళిల్న చోటనెలల్ అతడు 

జయము పొందెను. అతడు అషూష్రు రాజునకు సేవచేయకుండ అతనిమీద తిరుగబడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:11 => నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు 

వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును 

కటిట్ంచుదువుగాక. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:17 => ఈ యుదధ్ములో మీరు పోటాల్డవలసిన నిమితత్ము లేదు; యూదా 

వారలారా, యెరూషలేము వారలారా, మీరు యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్ నిలువబడుడి; మీతో కూడనునన్ 

యెహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూచెదరు; భయపడకుడి జడియకుడి, రేపు వారిమీదికి పోవుడి, 

యెహోవా మీతో కూడ ఉండును. 

కీరత్నలు 14:5 => ఎందుకనగా దేవుడు నీతిమంతుల సంతానము పక్షమున నునాన్డు 

కీరత్నలు 23:4 => గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను 

నీవు నాకు తోడైయుందువు నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీదండమును ననున్ ఆదరించును.  
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కీరత్నలు 42:5 => నా పార్ణమా, నీవు ఏల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము. ఆయనే నా రక్షణకరత్ అనియు నా దేవుడనియు చెపుప్కొనుచు 

ఇంకను నేను ఆయనను సుత్తించెదను.  

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

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 73:23 => అయినను నేను ఎలల్పుప్డు నీయొదద్నునాన్ను నా కుడిచెయియ్ నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:151 => యెహోవా, నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు. నీ ఆజఞ్లనిన్యు సతయ్మైనవి. 

సామెతలు 18:10 => యెహోవా నామము బలమైన దురగ్ము. నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ 

సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 8:10 => ఆలోచన చేసికొనినను అది వయ్రథ్మగును మాట పలికినను అది నిలువదు. 

దేవుడు మాతోనునాన్డు. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  

యెషయా 45:15 => ఇశార్యేలు దేవా, రక్షకా, నిశచ్యముగా నీవు నినున్ మరుగుపరచుకొను 

దేవుడవైయునాన్వు. 
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యిరిమ్యా 30:11 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నినున్ రకిష్ంచుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నినున్ 

చెదరగొటిట్న జనములనిన్టిని నేను సమూలనాశనము చేసెదను గాని నినున్ సమూలనాశనము 

చేయను, అయితే ఏమాతర్మును నిరోద్షినిగా ఎంచకుండనే నినున్ మితముగా శికిష్ంచుదును. 

యిరిమ్యా 46:28 => నా సేవకుడవైన యాకోబు, నేను నీకు తోడైునాన్ను భయపడకుము నేనెకక్డికి 

నినున్ చెదరగొటిట్తినో ఆ సమసత్ దేశపర్జలను సమూల నాశనము చేసెదను అయితే నినున్ సమూల 

నాశనము చేయను నినున్ శికిష్ంపక విడువను గాని నాయ్యమునుబటిట్ నినున్ శికిష్ంచెదను ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:30 => అపుప్డు తమ దేవుడైన యెహోవానగు నేను తమకు తోడుగా ఉనాన్ననియు, 

ఇశార్యేలీయులైన తాము నా జనులైయునాన్రనియు వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

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

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 
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మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 20:44 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

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

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

రోమీయులకు 15:33 => సమాధానకరత్యగు దేవుడు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. ఆమేన . 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

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

సతరీయందు పుటిట్,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

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

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16 => సమాధానకరత్యగు పర్భువు తానే యెలల్పుప్డును పర్తి విధముచేతను 

మీకు సమాధానము అనుగర్హించును గాక. పర్భువు మీకందరికి తోడైయుండును గాక. 

1 తిమోతి 2:5 => దేవుడొకక్డే, దేవునికిని నరులకును మధయ్వరిత్యు ఒకక్డే; ఆయన కీర్సుత్యేసను 

నరుడు. 

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

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

వచనము 2 

యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన నక్షతర్ము చూచి, 

ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 7:5 => తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 

ఆదికాండము 22:2 => అపుప్డాయన నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని, అనగా నీవు పేర్మించు 

ఇసాస్కును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ నేను నీతో చెపప్బోవు పరవ్తములలో 

ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నరిప్ంచుమని చెపెప్ను 
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ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 40:16 => మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన 

వాటిననిన్టిని చేసెను, ఆలాగుననే చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:19 => మందిరముమీద గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపు కపుప్ను 

వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:25 => యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:27 => దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను. 

నిరగ్మకాండము 40:32 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును బలిపీఠమునకు 

సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

2 రాజులు 5:12 => దమసుక్ నదులైన అబానాయును ఫరప్రును ఇశార్యేలు దేశములోని 

నదులనిన్టికంటె శేర్షఠ్మైనవి కావా? వాటిలో సాన్నముచేసి శుదిధ్ నొందలేనా అని అనుకొని రౌదుర్డై 

తిరిగి వెళిల్పోయెను. 

2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 
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యోహాను 2:6 => యూదుల శుదీధ్కరణాచారపర్కారము రెండేసి మూడేసి తూములు పటుట్ ఆరు 

రాతిబానలు అకక్డ ఉంచబడియుండెను. 

యోహాను 2:7 => యేసు--ఆ బానలు నీళల్తో నింపుడని వారితో చెపప్గా వారు వాటిని 

అంచులమటుట్కు నింపిరి. 

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 11:28 => తొలిచూలు పిలల్లను నాశనము చేయువాడు ఇశార్యేలీయులను 

ముటట్కుండు నిమితత్ము అతడు విశావ్సమునుబటిట్ పసాక్ను, రకత్పోర్క్షణ ఆచారమును ఆచరించెను. 
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హెబీర్యులకు 11:29 => విశావ్సమునుబటిట్ వారు పొడి నేలమీద నడిచినటుల్ ఎఱఱ్సముదర్ములో బడి 

నడచిపోయిరి. ఐగుపీత్యులు ఆలాగు చేయజూచి మునిగిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 11:30 => విశావ్సమునుబటిట్ యేడు దినములవరకు పర్దకిష్ణము చేయబడిన 

తరువాత యెరికో గోడలు కూలెను. 

హెబీర్యులకు 11:31 => విశావ్సమునుబటిట్ రాహాబను వేశయ్ వేగులవారిని సమాధానముగా 

చేరుచ్కొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను. 

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

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

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

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 

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

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 

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

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

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

మృతము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

వచనము 3 
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హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము వారందరును 

కలవరపడిరి. 

నిరగ్మకాండము 13:2 => ఇశార్యేలీయులలో మనుషుయ్లయొకక్యు పశువులయొకక్యు పర్థమ 

సంతతి, అనగా పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను నాకు పర్తిషిఠ్ంచుము; అది నాదని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

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

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 6:23 => మరణమువరకు సౌలు కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను.  

1 రాజులు 1:4 => ఈ చినన్ది బహు చకక్నిదై యుండి రాజును ఆదరించి ఉపచారము 

చేయుచుండెను గాని రాజు దానిని కూడలేదు. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:60 => తలిల్ ఆలాగు వదుద్; వానికి యోహానను పేరు పెటట్వలెనని చెపెప్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

వచనము 4 

కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ కీర్సుత్ ఎకక్డ 

పుటుట్నని వారినడిగెను. 

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

యేసు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

లూకా 2:5 => గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేతెల్హేమనబడిన దావీదు ఊరికి 

వెళె ల్ను. 

లూకా 2:6 => వారకక్డ ఉనన్పుప్డు ఆమె పర్సవదినములు నిండెను గనుక 

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

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

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 
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లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 2:15 => ఆ దూతలు తమయొదద్నుండి పరలోకమునకు వెళిల్న తరువాత ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు 

జరిగిన యీ కారయ్మును పర్భువు మనకు తెలియజేయించి యునాన్డు; మనము బేతెల్హేము వరకు వెళిల్ 

చూతము రండని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొని 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 
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హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

ఆదికాండము 10:30 => మేషా నుండి సపారాకు వెళుల్ మారగ్ములోని తూరుప్కొండలు వారి 

నివాససథ్లము. 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

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

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  
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యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  

యెషయా 60:17 => నేను ఇతత్డికి పర్తిగా బంగారమును తెచుచ్చునాన్ను ఇనుమునకు పర్తిగా 

వెండిని కఱఱ్కు పర్తిగా ఇతత్డిని రాళల్కు పర్తిగా ఇనుమును తెచుచ్చునాన్ను. సమాధానమును 

నీకధికారులుగాను నీతిని నీకు విచారణకరత్లుగాను నియమించుచునాన్ను. 

యెషయా 60:18 => ఇకను నీ దేశమున బలాతాక్రమను మాట వినబడదు నీ సరిహదుద్లలో పాడు 

అను మాటగాని నాశనము అను మాటగాని వినబడదు రక్షణయే నీకు పార్కారములనియు పర్ఖాయ్తియే 

నీ గుమమ్ములనియు నీవు చెపుప్కొందువు.  
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యెషయా 60:19 => ఇకమీదట పగలు సూరుయ్ని పర్కాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు నీకు 

వెలుగిచుచ్టకై చందుర్డు ఇకను పర్కాశింపడు యెహోవాయే నీకు నితయ్మైన వెలుగవును నీ దేవుడు నీకు 

భూషణముగా ఉండును.  

యెషయా 60:20 => నీ సూరుయ్డికను అసత్మింపడు నీ చందుర్డు కీష్ణింపడు యెహోవాయే నీకు 

నితయ్మైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖదినములు సమాపత్ములగును.  

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

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 41:8 => తెలల్వారినపుప్డు అతని మనసుస్ కలవరపడెను గనుక అతడు ఐగుపుత్ 

శకునగాండర్నందరిని అకక్డి విదావ్ంసులనందరిని పిలువనంపి ఫరో తన కలలను వివరించి వారితో 

చెపెప్ను గాని ఫరోకు వాటి భావము తెలుపగల వాడెవడును లేకపోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12:8 => అతని తరువాత బేతెల్హేమువాడైన ఇబాస్ను ఇశార్యేలీయులకు 

అధిపతియాయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:7 => యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న యూదా వంశసుథ్డైన ఒక 

యౌవనుడుండెను. అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ నివసించెను. 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 
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1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

లూకా 1:5 => యూదయదేశపు రాజైన హేరోదు దినములలో అబీయా తరగతిలోనునన్ జెకరాయ్ అను 

ఒక యాజకుడుండెను. అతని భారయ్ అహరోను కుమారెత్లలో ఒకతె; ఆమె పేరు ఎలీసబెతు. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 5 

అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు బేతెల్హేమా నీవు యూదా 

పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా పర్జలను పరిపాలించు 

అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 
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మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

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

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

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

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

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

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

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

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

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

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

లూకా 23:3 => పిలాతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:38 => ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసము కూడ ఆయనకు పైగా వార్యబడెను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 
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యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

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

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

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

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

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

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

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

మతత్యి 2:10 => వారు ఆ నక్షతర్మును చూచి, అతాయ్నందభరితులై యింటిలోనికి వచిచ్, 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

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

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 
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యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

2 సమూయేలు 4:1 => హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను సంగతి సౌలు కుమారుడు విని 

అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

కీరత్నలు 21:1 => యెహోవా, రాజు నీ బలమునుబటిట్ సంతోషించుచునాన్డు నీ రక్షణనుబటిట్ అతడు 

ఎంతో హరిష్ంచుచునాన్డు. 

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

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 2:9 => వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు 

చూచిన నక్షతర్ము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 
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మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మారుక్ 15:2 => పిలాతు యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

మారుక్ 15:26 => మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరమును వార్సి 

పైగా నుంచిరి. 

లూకా 2:15 => ఆ దూతలు తమయొదద్నుండి పరలోకమునకు వెళిల్న తరువాత ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు 

జరిగిన యీ కారయ్మును పర్భువు మనకు తెలియజేయించి యునాన్డు; మనము బేతెల్హేము వరకు వెళిల్ 

చూతము రండని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొని 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

యోహాను 12:15 => అని వార్యబడిన పర్కారము యేసు ఒక చినన్ గాడిదను కనుగొని దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

వచనము 6 

అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 
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మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

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

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

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

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

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

నిరణ్యించెనో, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20 => అంతట నాయ్యాధిపతుల యొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్ ఈ 

మనుషుయ్లు యూదులైయుండి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:21 => రోమీయులమైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను 

కూడని ఆచారములు పర్చురించుచు, మన పటట్ణము గలిబిలి చేయుచునాన్రని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

2 సమూయేలు 4:1 => హెబోర్నులో అబేన్రు చనిపోయెనను సంగతి సౌలు కుమారుడు విని 

అధైరయ్పడెను, ఇశార్యేలు వారికందరికి ఏమియు తోచకయుండెను. 
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2 రాజులు 6:11 => సిరియా రాజు కలోల్లపడి తన సేవకులను పిలిచి మనలో ఇశార్యేలు రాజు 

పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెపప్రాదా అని వారి నడుగగా 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

యెషయా 7:2 => అపుప్డు సిరియనులు ఎఫార్యిమీయులను తోడుచేసికొనిరని దావీదు వంశసుథ్లకు 

తెలుపబడగా, గాలికి అడవిచెటుల్ కదలినటుల్ వారి హృదయమును వారి జనుల హృదయమును 

కదిలెను. 

దానియేలు 5:9 => అందుకు రాజగు బెల ష్సస్రు మిగుల భయాకార్ంతుడై తన యధిపతులు 

విసమ్యమొందునటుల్గా ముఖవికారము గలవాడాయెను. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 21:10 => ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో 

అని కలవరపడెను. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6 => ఈ శబద్ము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడివచిచ్, పర్తి 

మనుషుయ్డు తన తన సవ్భాషతో వారు మాటలాడుట విని కలవరపడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:8 => ఈ మాటలు వినుచునన్ జనసమూహమును పటట్ణపు 

అధికారులను కలవరపరచిరి. 

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

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

వచనము 7 

ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 
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మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:14 => అదియుగాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులగువారు, 

అనయ్జనులు పూజించు హేయమైన విగర్హములను పెటుట్కొని బహుగా దోర్హులై, యెహోవా 

యెరూషలేములో పరిశుదధ్పరచిన మందిరమును అపవితర్పరచిరి. 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 12:7 => సలూల్ ఆమోకు హిలీక్యా యెదాయా అనువారు. వారందరును యేషూవ 

దినములలో యాజకులలోను వారి బంధువులలోను పర్ధానులుగా ఉండిరి. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

యోహాను 7:32 => జనసమూహము ఆయననుగూరిచ్ యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయుయ్లు 

వినినపుప్డు, పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయనను పటుట్కొనుటకు బంటౌర్తులను పంపిరి. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 
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మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:15 => అపుప్డు హిలీక్యా యెహోవా మందిరమందు ధరమ్శాసత్రము గల 

గర్ంథము నాకు దొరికెనని శాసిత్యగు షాఫానుతో చెపిప్ ఆ గర్ంథమును షాఫానుకు అపప్గించెను. 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

ఎజార్ 7:11 => యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

ఎజార్ 7:12 => రాజైన అరత్హషసత్, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రమందు శాసిత్యు యాజకుడునైన 

ఎజార్కు కేష్మము, మొదలగు మాటలు వార్సి యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసుత్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 
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లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

యోహాను 8:3 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును, వయ్భిచారమందు పటట్బడిన యొక సతరీని 

తోడుకొనివచిచ్ ఆమెను మధయ్ నిలువబెటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసుత్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళిల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

1 సమూయేలు 6:2 => ఫిలిషీత్యుల యాజకులను శకునము చూచువారిని పిలువనంపించి 

యెహోవా మందసమును ఏమి చేయుదుము? ఏమి చేసి సవ్సథ్లమునకు దానిని పంపుదుమో 

తెలియజెపుప్డనగా 

2 రాజులు 6:13 => అందుకు రాజు మేము మనుషుయ్లను పంపి అతని తెపిప్ంచునటుల్ నీవు వెళిల్ 

అతడుండు చోటు చూచి రముమ్ అని సెలవియయ్గా అతడు దోతానులో ఉనాన్డని వరత్మానము వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  
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మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

వచనము 8 

మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును వచిచ్, ఆయనను 

పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 

రూతు 1:1 => నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా 

బేతెల్హేమునుండి ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని 

మోయాబు దేశమున కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. 

రూతు 1:19 => వారు బేతెల్హేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరి వారందరు వారియొదద్కు గుంపుకూడి 

వచిచ్ఈమె నయోమి గదా అని అనుకొనుచుండగా 

రూతు 2:4 => బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను 

కోయువారితో చెపప్గా వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

1 సమూయేలు 16:1 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసరిజ్ంచిన సౌలునుగూరిచ్ నీ వెంతకాలము 

దుఃఖింతువు? నీ కొముమ్ను తైలముతో నింపుము, బేతెల్హేమీయుడైన యెషష్యి యొదద్కు నినున్ 

పంపుచునాన్ను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును. 
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నాయ్యాధిపతులు 17:7 => యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న యూదా వంశసుథ్డైన ఒక 

యౌవనుడుండెను. అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ నివసించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:3 => నిజమైన దేవుడైనను ఉపదేశముచేయు యాజకులైనను, 

ధరమ్శాసత్రమైనను చాలా దినములు ఇశార్యేలీయులకు లేకుండపోవును. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 

మతత్యి 21:13 => నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే 

మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

యోహాను 7:27 => అయినను ఈయన ఎకక్డివాడో యెరుగుదుము; కీర్సుత్ వచుచ్నపుప్డు ఆయన 

యెకక్డివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

వచనము 9 

వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూరుప్ దేశమున వారు చూచిన నక్షతర్ము 

ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచిచ్ నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను. 

మతత్యి 2:1 => రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేతెల్హేములో యేసు పుటిట్న 

పిమమ్ట ఇదిగో తూరుప్ దేశపు జాఞ్నులు యెరూషలేమునకు వచిచ్ 
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మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

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

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

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

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 5:2 => యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి 

పర్ముఖుడు బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

Page  of 183 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

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

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

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

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

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. 

కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  
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యిరిమ్యా 23:4 => నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి 

భయపడకుండను బెదరిపోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తపిప్పోకుండను వీరు నా గొఱఱ్లను మేపెదరు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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

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

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

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

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 34:25 => మరియు అవి అరణయ్ములో నిరభ్యముగా నివసించునటుల్ను, అడవిలో 

నిరభ్యముగా పండుకొనునటుల్ను నేను వారితో సమాధానారథ్ నిబంధన చేయుదును, దుషట్మృగములు 

దేశములో లేకుండ చేయుదును. 

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

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

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

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

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

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

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

సథ్లమును నితయ్ము ఉంచెదను. 
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ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:7 => యూదా బేతెల్హేములోనుండి వచిచ్న యూదా వంశసుథ్డైన ఒక 

యౌవనుడుండెను. అతడు లేవీయుడు, అతడు అకక్డ నివసించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:1 => ఇశార్యేలీయులకు రాజులేని దినములలో లేవీయుడైన యొకడు 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పు ఉతత్రభాగమున పరదేశిగా నివసించుచుండెను. అతడు యూదా 

బేతెల్హేములోనుండి ఒక సతరీని తనకు ఉపపతిన్గా తెచుచ్కొనగా 

రూతు 4:11 => అందుకు పురదావ్రముననుండిన పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, 

యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన 

దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

1 సమూయేలు 17:12 => దావీదు యూదా బేతెల్హేమువాడగు ఎఫార్తీయుడైన యెషష్యి అనువాని 

కుమారుడు. యెషష్యికి ఎనమండుగురు కుమాళుల్ండిరి. అతడు సౌలు కాలమందు జనులలో 

ముసలివాడైయుండెను. 

2 సమూయేలు 5:2 => పూరవ్కాలమున సౌలు మామీద రాజైయుండగా నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై ఉంటివి. అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులనుబటిట్ నా జనులను పాలించి 

వారిమీద అధిపతివై యుందువని యెహోవా నినున్గురించి సెలవిచిచ్యునాన్డని చెపిప్రి. 

2 సమూయేలు 7:7 => ఇశార్యేలీయులతోకూడ నేను సంచరించిన కాలమంతయు నా జనులను 

పోషించుడని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో ఎవరితోనైనను దేవదారుమయమైన 

మందిరమొకటి మీరు నాకు కటిట్ంపకపోతిరే అని నేనెనన్డైనను అనియుంటినా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 2:51 => బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన 

హారేపును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:2 => ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను 

నడిపించువాడవై యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు 

మీరు నాకొరకు దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును 

మేపవలసినదని నేను ఆజాఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక 

మాటయైన పలికియుంటినా? 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై యుండునటుల్, గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి 

తీసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:6 => అతడు బేతెల్హేము, ఏతాము, తెకోవ, బేతూస్రు, 

కీరత్నలు 28:9 => నీ జనులను రకిష్ంపుము, నీ సావ్సథ్య్మును ఆశీరవ్దింపుము వారికి కాపరివై 

నితయ్ము వారిని ఉదధ్రింపుము. 

యెషయా 55:4 => ఇదిగో జనములకు సాకిష్గా అతని నియమించితిని జనములకు రాజుగాను 

అధిపతిగాను అతని నియమించితిని 

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

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

మీకా 7:14 => నీచేతికఱఱ్ తీసికొని నీ జనులను కరెమ్లునకు చేరిన అడవిలో పర్తేయ్కముగా నివసించు 

నీ సావ్సథ్య్పువారిని మేపుము. బాషానులోను గిలాదులోను వారు పూరవ్కాలమున మేసినటుట్ 

మేయుదురు. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

యోహాను 7:27 => అయినను ఈయన ఎకక్డివాడో యెరుగుదుము; కీర్సుత్ వచుచ్నపుప్డు ఆయన 

యెకక్డివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుప్కొనిరి. 
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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. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

వచనము 10 

వారు ఆ నక్షతర్మును చూచి, అతాయ్నందభరితులై యింటిలోనికి వచిచ్, 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 1:10 => వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము 

రండి; లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా 

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళిల్పోదురేమో అనెను. 

1 సమూయేలు 18:21 => ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునటుల్ను ఫిలిషీత్యుల చెయియ్ అతనిమీద 

నుండునటుల్ను నేను ఆమెను అతనికి ఇతుత్ననుకొని ఇపుప్డు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు 

అలుల్డవగుదువని దావీదుతో చెపిప్ 

కీరత్నలు 10:9 => గుహలోని సింహమువలె వారు చాటైన సథ్లములలో పొంచియుందురు 

బాధపడువారిని పటుట్కొన పొంచియుందురు బాధపడువారిని తమ వలలోనికి లాగి పటుట్కొందురు. 
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కీరత్నలు 10:10 => కాగా నిరాధారులు నలిగి వంగుదురు వారి బలాతాక్రమువలన నిరాధారులు 

కూలుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

కీరత్నలు 83:3 => నీ పర్జలమీద వారు కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు నీ మరుగుజొచిచ్న 

వారిమీద ఆలోచన చేయుచునాన్రు 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

యెషయా 7:5 => సిరియాయు, ఎఫార్యిమును, రెమలాయ్ కుమారుడును నీకు కీడుచేయవలెనని 

ఆలోచించుచు 

యెషయా 7:6 => మనము యూదా దేశముమీదికి పోయి దాని జనులను భయపెటిట్ దాని 

పార్కారములను పడగొటిట్ టాబెయేలను వాని కుమారుని దానికి రాజుగా నియమించెదము రండని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 7:7 => అయితే పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ మాట నిలువదు, 

జరుగదు. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 
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యెహెజేక్లు 38:11 => నీవు దురాలోచనచేసి ఇటల్నుకొందువు నేను పార్కారములులేని 

గార్మములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, పార్కారములును అడ డ్గడియలును గవునులునులేని 

దేశముమీదికి పోయెదను, నిమమ్ళముగాను నిరభ్యముగాను నివసించు వారిమీదికి పోయెదను. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 12:2 => ఆమె గరిభ్ణియై పర్సవవేదన పడుచు ఆ నొపుప్లకు కేకలు వేయుచుండెను. 

పర్కటన 12:3 => అంతట పరలోకమందు ఇంకొక సూచన కనబడెను. ఇదిగో యెఱఱ్ని మహా 

ఘటసరప్ము; దానికి ఏడు తలలును పది కొముమ్లును ఉండెను; దాని తలలమీద ఏడు 

కిరీటములుండెను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

పర్కటన 12:5 => సమసత్ జనములను ఇనుప దండముతో ఏలనైయునన్ యొక మగ శిశువును ఆమె 

కనగా, ఆమె శిశువు దేవునియొదద్కును ఆయన సింహాసనము నొదద్కును కొనిపోబడెను. 

పర్కటన 12:15 => కావున ఆ సతరీ, పర్వాహమునకు కొటుట్కొని పోవలెనని ఆ సరప్ము తన నోటినుండి 

నీళుల్ నదీపర్వాహముగా ఆమె వెనుక వెళల్గర్కెక్ను గాని 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

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

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

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 11 

తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ పెటెట్లు విపిప్, 

బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 23:22 => మీరు పోయి అతడు ఉండుసథ్లము ఏదయినది, అతనిని చూచినవాడు 

ఎవడయినది నిశచ్యముగా తెలిసికొనుడి; అతడు బహు యుకిత్గా పర్వరిత్ంచుచునాన్డని నాకు 

వినబడెను గనుక 

1 సమూయేలు 23:23 => మీరు బహు జాగర్తత్గానుండి, అతడుండు మరుగు తావులను 

కనిపెటిట్యునన్ సంగతియంత నాకు తెలియజేయుటకై మరల నాయొదద్కు తపప్క రండి, అపుప్డు నేను 

మీతో కూడా వతుత్ను, అతడు దేశములో ఎకక్డనుండినను యూదావారందరిలో నేను అతని వెదకి 

పటుట్కొందును. 

2 సమూయేలు 17:14 => అబా ష్లోమును ఇశార్యేలువారందరును ఈ మాట విని అరీక్యుడగు 

హూషై చెపిప్న ఆలోచన అహీతోపెలు చెపిప్నదానికంటె యుకత్మని యొపుప్కొనిరి; ఏలయనగా 

యెహోవా అబా ష్లోముమీదికి ఉపదర్వమును రపిప్ంపగలందులకై అహీతోపెలు చెపిప్న యుకిత్గల 

ఆలోచనను వయ్రథ్ముచేయ నిశచ్యించియుండెను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

యోబు 5:12 => వంచకులు తమ పనాన్గములను నెరవేరచ్ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను 

భంగపరచును 
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యోబు 5:13 => జాఞ్నులను వారి కృతిర్మములోనే ఆయన పటుట్కొనును కపటుల ఆలోచనను 

తలకిర్ందుచేయును 

కీరత్నలు 33:10 => అనయ్జనముల ఆలోచనలను యెహోవా వయ్రథ్పరచును జనముల యోచనలను 

ఆయన నిషఫ్లములుగా జేయును. 

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

తరతరములకు ఉండును. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబా ష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

2 సమూయేలు 15:8 => నేను హెబోర్నునకు పోయి యెహోవాకు నేను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడి 

తీరుచ్కొనుటకు నాకు సెలవిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 సమూయేలు 15:9 => రాజు సుఖముగా పొమమ్ని సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి హెబోర్నునకు 

పోయెను. 
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2 సమూయేలు 15:10 => అబా ష్లోము మీరు బాకానాదము వినునపుప్డు అబా ష్లోము హెబోర్నులో 

ఏలుచునాన్డని కేకలు వేయుడని చెపుప్టకై ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టియొదద్కు వేగులవారిని 

పంపెను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబా ష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:12 => మరియు బలి అరిప్ంపవలెననియుండి అబా ష్లోము గీలోనీయుడైన 

అహీతోపెలు అను దావీదుయొకక్ మంతిర్ని గీలో అను అతని ఊరినుండి పిలిపించి యుండెను. 

అబా ష్లోము దగగ్రకు వచిచ్న జనము మరి మరి యెకుక్వగుటచేత కుటర్ బహు బలమాయెను. 

2 రాజులు 10:18 => తరువాత యెహూ జనులందరిని సమకూరిచ్ వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

అహాబు బయలుదేవతకు కొదిద్గానే పూజచేసెను. యెహూ అను నేను అధికముగా పూజ 

చేయబోవుచునాన్ను, 

2 రాజులు 10:19 => కావున ఒకడైనను తపప్కుండ బయలు పర్వకత్లనందిరిని వాని భకుత్లనందరిని 

వారి యాజకులనందరిని నాయొదద్కు పిలువనంపించుడి; నేను బయలునకు గొపప్ బలి 

అరిప్ంపబోవుచునాన్ను గనుక రానివాడెవడో వాని బర్దుకనియయ్నని చెపెప్ను. అయితే బయలునకు 

మొర్కుక్వారిని నాశనము చేయుటకై అతడు ఈ పర్కారము కపటోపాయము చేసెను. 

ఎజార్ 4:1 => అంతట యూదావంశసుథ్లకును బెనాయ్మీనీయులకును విరోధులైనవారు, చెరనివారణ 

యయినవారు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు ఆలయమును కటుట్చునన్ సంగతి విని 

ఎజార్ 4:2 => జరుబాబ్బెలు నొదద్కును పెదద్లలో పర్ధానులయొదద్కును వచిచ్ మీరు ఆశర్యించునటుల్ 

మేమును మీ దేవుని ఆశర్యించువారము. ఇచచ్టికి మముమ్ను రపిప్ంచిన అషూష్రు రాజైన ఏసరహ్దోద్ను 

యొకక్ కాలము మొదలుకొని మేము యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచువారము, మేమును మీతో కలిసి 

కటెట్దమని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

Page  of 193 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 12:3 => యెహోవా ఇచచ్కములాడు పెదవులనిన్టిని బింకములాడు నాలుకలనిన్టిని 

కోసివేయును. 

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

సామెతలు 26:24 => పగవాడు పెదవులతో మాయలు చేసి అంతరంగములో కపటము 

దాచుకొనును.  

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

యిరిమ్యా 41:5 => గడ డ్ములు కౌష్రము చేయించుకొని వసత్రములు చింపుకొని దేహములు 

గాయపరచుకొనిన యెనుబదిమంది పురుషులు యెహోవా మందిరమునకు తీసికొనిపోవుటకై 

నైవేదయ్ములను ధూపదర్వయ్ములను చేతపటుట్కొని షెకెమునుండియు షిలోహునుండియు 

షోమోర్నునుండియు రాగా 

యిరిమ్యా 41:6 => నెతనాయ్ కుమారుడైన ఇషామ్యేలు దారి పొడుగున ఏడుచ్చు, వారిని 

ఎదురొక్నుటకు మిసాప్లోనుండి బయలువెళిల్ వారిని కలిసికొని వారితో-- అహీకాము కుమారుడైన 

గెదలాయ్యొదద్కు రండనెను. 
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యిరిమ్యా 41:7 => అయితే వారు ఆ పటట్ణము మధయ్ను పర్వేశించినపుప్డు నెతనాయ్ కుమారుడైన 

ఇషామ్యేలును అతనితోకూడ ఉనన్వారును వారిని చంపి గోతిలో పడవేసిరి. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

2 రాజులు 8:4 => రాజు దైవజనుని పనివాడగు గేహజీతో మాటలాడి ఎలీషా చేసిన గొపప్ 

కారయ్ములనిన్టిని నాకు తెలియజెపుప్మని ఆజఞ్నిచిచ్ యుండెను. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 

వచనము 12 
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తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై వారు మరియొక 

మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

కీరత్నలు 25:12 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడెవడో వాడు కోరుకొనవలసిన 

మారగ్మును ఆయన వానికి బోధించును. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 
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లూకా 2:15 => ఆ దూతలు తమయొదద్నుండి పరలోకమునకు వెళిల్న తరువాత ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు 

జరిగిన యీ కారయ్మును పర్భువు మనకు తెలియజేయించి యునాన్డు; మనము బేతెల్హేము వరకు వెళిల్ 

చూతము రండని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొని 

వచనము 13 

వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ 

శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన 

తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు అకక్డనే యుండుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱిఱ్ంచెను.  

కీరత్నలు 67:4 => జనములు సంతోషించుచు ఉతాస్హధవ్ని చేయును గాక 

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 2:20 => అంతట ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు తమతో చెపప్బడినటుట్గా తాము వినన్వాటిని 

కనన్వాటిననిన్టినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచు సోత్తర్ము చేయుచు తిరిగివెళిల్రి. 

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

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

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

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

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

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

వచనము 14 

అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

లూకా 2:16 => తవ్రగా వెళిల్, మరియను యోసేపును తొటిట్లో పండుకొనియునన్ శిశువును చూచిరి. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 
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లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

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

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

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

విమోచనకొరకు కనిపెటుట్చునన్ వారందరితో ఆయననుగూరిచ్ మాటలాడుచుండెను. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 
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యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

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

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

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

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

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

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

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

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

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

ఆదికాండము 43:11 => వారి తండిర్యైన ఇశార్యేలు వారితొ అటల్యిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ 

దేశమందు పర్సిదధ్ములైనవి, అనగా కొంచెము మసత్కి కొంచెము తేనె సుగంధ దర్వయ్ములు బోళము 

పిసాత్చకాయలు బాదము కాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుషుయ్నికి కానుకగా తీసికొనిపోవుడి. 
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1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

నిరగ్మకాండము 30:23 => పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము 

ఐదువందల తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది 

తులముల యెతుత్ను 

నిరగ్మకాండము 30:34 => మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, 

అనగా జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన 

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని 

లేవీయకాండము 2:1 => ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి 
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లేవీయకాండము 2:2 => యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని తేవలెను. 

అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని సాంబార్ణి 

అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అందులో ఒక 

భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. 

లేవీయకాండము 6:15 => అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు 

పిండిని నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని 

బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:14 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

సంఖాయ్కాండము 7:86 => ఆ ధూపారుత్ల బంగారమంతయు నూట ఇరువది తులములది; 

దహనబలి పశువులనిన్యు పండెర్ండు కోడెలు, పొటే ట్ళుల్ పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు పండెర్ండు, 

వాటి నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్మైన మగ మేకపిలల్లు పండెర్ండు, 

కీరత్నలు 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

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. 

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. 

ఆదికాండము 17:17 => అపుప్డు అబార్హాము సాగిలపడి నవివ్ నూరేండల్ వానికి సంతానము 

కలుగునా? తొంబది యేండల్ శారా కనునా? అని మనసుస్లో అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 24:52 => అబార్హాము సేవకుడు వారి మాటలు విని యెహోవాకు సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 35:22 => సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని 

పేర్రేపించెనో వారందరు యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, 

ఉంగరములను తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

1 రాజులు 10:25 => ఏరాప్టైన పర్తి మనిషి వెండి వసుత్వులు గాని, బంగారపు వసుత్వులు గాని, 

వసత్రములు గాని, యుదాధ్యుధములు గాని, గంధవరగ్ములు గాని, గుఱఱ్ములు గాని, కంచరగాడిదలు 

గాని, తన తన వంతుచొపుప్న కటన్ములను ఏటేట తీసికొని వచుచ్చుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:23 => అనేకులు యెరూషలేములో యెహోవాకు అరప్ణలను యూదా 

రాజైన హిజిక్యాకు కానుకలను తెచిచ్యిచిచ్రి. అందువలన అతడు అపప్టినుండి సకల జనముల 

దృషిట్కి ఘనతనొందిన వాడాయెను. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

సామెతలు 19:6 => అనేకులు గొపప్వారి కటాక్షము వెదకుదురు దాతకు అందరు సేన్హితులే. 
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యెషయా 18:7 => ఆ కాలమున ఎతత్యినవారును నునుపైన చరమ్ముగలవారును. 

దూరములోనునన్ భీకరమైనవారును నదులు పారు దేశము గలవారునైయునన్ దౌషిట్కులగు ఆ జనులు 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాకు అరప్ణముగా ఆయన నామమునకు నివాససథ్లముగానుండు 

సీయోను పరవ్తమునకు తేబడుదురు.  

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

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

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

వచనము 15 

ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా పర్భువు సెలవిచిచ్న 

మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 
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మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 
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నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

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

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

వచనము 16 
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ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము తెచుచ్కొని, తాను 

జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళిల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళిల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 
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హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

పర్కటన 12:14 => అందువలన ఆమె అరణయ్ములో ఉనన్ తన చోటికి ఎగురునటుల్ గొపప్ పకిష్రాజు 

రెకక్లు రెండు ఆమెకు ఇయయ్బడెను. అచచ్ట ఆ సరప్ముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒక కాలము 

కాలములు అరధ్కాలము పోషింపబడెను 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 

యెహోషువ 3:13 => సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల 

అరకాళుల్ యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి 

యేకరాశిగా నిలుచును. 

యెహోషువ 3:17 => జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులు యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్రముగా నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును 

దాటుట తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన నేలమీద దాటుచు వచిచ్రి. 

యెహోషువ 4:10 => పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, 

అనగా మోషే యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును 

మోయుచు యొరాద్ను నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి. 
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యెహోషువ 4:18 => యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను 

నడుమనుండి యెకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను నీళుల్ 

వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే మరలి దాని గటల్నిన్టి మీద పొరిల్ పారెను. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

దానియేలు 3:26 => అంతట నెబుకదెన్జరు వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము వాకిలి దగగ్రకు 

వచిచ్ షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో యనువారలారా, మహోనన్తుడగు దేవుని సేవకులారా, 

బయటికివచిచ్ నాయొదద్కు రండని పిలువగా, షదర్కు, మేషాకు, అబేదెన్గో ఆ అగిన్లోనుండి బయటికి 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:36 => చెరసాల నాయకుడీమాటలు పౌలునకు తెలిపి మిముమ్ను 

విడుదలచేయుమని నాయ్యాధిపతులు వరత్మానము పంపియునాన్రు గనుక మీరిపుప్డు బయలుదేరి 

సుఖముగా పొండని చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

నిరగ్మకాండము 1:22 => అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, 

పర్తి కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 2:2 => ఆ సతరీ గరభ్వతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి 

మూడునెలలు వానిని దాచెను. 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 
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యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

పర్కటన 12:4 => దాని తోక ఆకాశ నక్షతర్ములలో మూడవ భాగము నీడిచ్ వాటిని భూమిమీద 

పడవేసెను. కననైయునన్ ఆ సతరీ కనగానే, ఆమె శిశువును మింగివేయవలెనని ఆ ఘటసరప్ము సతరీ 

యెదుట నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 7:9 => ఆ రాతిర్ యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీవు లేచి దండుమీదికి పొముమ్, 

నీచేతికి దాని నపప్గించెదను. 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

Page  of 210 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 11:17 => అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్ సేవకులలో కొందరు 

ఎదోమీయులును ఐగుపుత్ దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు చినన్వాడై యుండెను. 

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

యోబు 12:21 => అధిపతులను ఆయన తిరసాక్రము చేయును బలాఢుయ్ల నడికటల్ను విపుప్ను. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

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

దానియేలు 2:19 => అంతట రాతిర్యందు దరశ్నముచేత ఆ మరమ్ము దానియేలునకు 

బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందునన్ దేవుని సుత్తించెను. 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

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

నిరణ్యించెనో, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

వచనము 17 

అందువలన రామాలో అంగలారుప్ వినబడెను ఏడుప్ను మహా రోదనధవ్నియు కలిగెను 

మతత్యి 2:20 => నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 

మతత్యి 2:21 => శిశువు పార్ణము తీయజూచుచుండినవారు చనిపోయిరని చెపెప్ను. అపుప్డతడు 

లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని ఇశార్యేలు దేశమునకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 1:24 => యాసేపు నిదర్మేలుకొని పర్భువు దూత తనకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి, తన 

భారయ్ను చేరుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:21 => ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో ననున్ పటుట్కొని 

చంపుటకు పర్యతన్ము చేసిరి; 

1 రాజులు 11:17 => అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండిర్ సేవకులలో కొందరు 

ఎదోమీయులును ఐగుపుత్ దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అపుప్డు చినన్వాడై యుండెను. 

నెహెమాయ్ 2:12 => రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను 

చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 

వచనము 18 

రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై యేడుచ్చు వారు లేనందున ఓదారుప్ పొందనొలల్క యుండెను అని 

పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన వాకయ్ము నెరవేరెను. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

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

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

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

మతత్యి 2:17 => అందువలన రామాలో అంగలారుప్ వినబడెను ఏడుప్ను మహా రోదనధవ్నియు 

కలిగెను 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 

మతత్యి 4:15 => చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ 

పర్దేశములోను మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

Page  of 213 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 

మతత్యి 12:16 => ఆయన వారినందరిని సవ్సథ్పరచి, తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

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 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 27:35 => వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట చీటుల్వేసి ఆయన వసత్రములు పంచుకొనిరి. 

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

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 
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నిరగ్మకాండము 4:22 => అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 

సంఖాయ్కాండము 24:8 => దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి 

వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచును 

తన బాణములతో వారిని గుచుచ్ను. 

హోషేయ 11:1 => ఇశార్యేలు బాలుడై యుండగా నేను అతనియెడల పేర్మగలిగి నా కుమారుని 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి పిలిచితిని. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

వచనము 19 

హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 22:29 => బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడగ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:10 => అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు 

తనచేతులు చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ 

ముమామ్రు వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:10 => అపుప్డు దెలీలా ఇదిగో నీవు ననున్ ఎగతాళిచేసి నాతో అబదధ్మాడితివి, 

నినున్ దేనిచేత బంధింపవచుచ్నో దయచేసి నాకు తెలుపుమని సమోస్నుతో చెపప్గా 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 

సామెతలు 27:3 => రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

2 రాజులు 8:12 => హజాయేలు నా యేలినవాడవైన నీవు కనీన్ళుల్ రాలెచ్దవేమని అతని నడుగగా 

ఎలీషా యీలాగు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ఇశార్యేలువారి గటిట్ సథ్లములను నీవు కాలిచ్వేయుదువు; వారి 

యౌవనసుథ్లను కతిత్చేత హతము చేయుదువు; వారి పిలల్లను నేలకు వేసి కొటిట్ చంపుదువు; వారి 

గరిభ్ణుల కడుపులను చింపివేయుదువు గనుక నీవు వారికి చేయబోవు కీడును నేనెరిగియుండుటచేత 

కనీన్ళుల్ రాలుచ్చునాన్ను. 
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సామెతలు 28:15 => బొబబ్రించు సింహమును తిరుగులాడు ఎలుగుబంటియు దరిదుర్లైన జనుల 

నేలు దుషుట్డును సమానములు. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

హోషేయ 10:14 => నీ జనుల మీదికి అలల్రి వచుచ్ను; షలామ్ను యుదధ్ముచేసి బేతరేబ్లును 

పాడుచేసినటుల్ పార్కారములుగల నీ పటట్ణములనిన్యు పాడగును; పిలల్ల మీద తలుల్లు నేలను 

పడవేయబడుదురు. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

నిరగ్మకాండము 2:3 => తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 
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నాయ్యాధిపతులు 9:5 => తరువాత అతడు ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్ యింటికి పోయి యెరుబబ్యలు 

కుమారులును తన సహోదరులునైన ఆ డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను ఒకక్ రాతిమీద చంపెను. 

యెరుబబ్యలు చినన్ కుమారుడైన యోతాము మాతర్మే దాగియుండి తపిప్ంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 2:33 => నా బలిపీఠము నొదద్ నెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక 

విడుచువాడను గనుక అది నీ కనున్లు కీష్ణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును 

సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు. 

1 సమూయేలు 19:17 => అపుప్డు సౌలు తపిప్ంచుకొని పోవునటుల్గా నీవు నా శతుర్వుని పంపివేసి 

ననీన్లాగున ఎందుకు మోసపుచిచ్తివని మీకాలు నడుగగా మీకాలు నెనెందుకు నినున్ చంపవలెను? 

ననున్ పోనిమమ్ని దావీదు తనతో చెపిప్నందుకని సౌలుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 24:20 => నిశచ్యముగా నీవు రాజవగుదువనియు, ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ము నీకు 

సిథ్రపరచబడుననియు నాకు తెలియును. 

1 రాజులు 4:30 => గనుక సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నము తూరుప్దేశసుథ్ల జాఞ్నముకంటెను 

ఐగుపీత్యుల జాఞ్నమంతటి కంటెను అధికమై యుండెను. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

2 రాజులు 1:11 => మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని 

యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచిచ్  దైవజనుడా , తవ్ రగా దిగిరమమ్ ని రాజు 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 
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ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళిల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 124:3 => యెహోవా మనకు తోడైయుండనియెడల వారు మనలను పార్ణముతోనే 

మింగివేసియుందురు 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

సామెతలు 17:12 => పిలల్లను పోగొటుట్కొనిన యెలుగుబంటిని ఎదురొక్నవచుచ్ను గాని మూరఖ్పు 

పనులు చేయుచునన్ మూరు ఖ్ని ఎదురొక్నరాదు 

సామెతలు 21:24 => అహంకారియైన గరివ్షు ఠ్నికి అపహాసకుడని పేరు అటిట్వాడు అమిత 

గరవ్ముతో పర్వరిత్ంచును. 

సామెతలు 29:2 => నీతిమంతులు పర్బలినపుప్డు పర్జలు సంతోషింతురు దుషుట్డు ఏలునపుప్డు 

పర్జలు నిటూ ట్రుప్లు విడుతురు. 

పర్సంగి 10:13 => వాని నోటిమాటల పార్రంభము బుదిధ్హీనత, వాని పలుకుల ముగింపు 

వెఱిఱ్తనము. 
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యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 20 

నీవు లేచి, శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, ఇశార్యేలు దేశమునకు వెళుల్ము; 
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మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

వచనము 21 

శిశువు పార్ణము తీయజూచుచుండినవారు చనిపోయిరని చెపెప్ను. అపుప్డతడు లేచి, శిశువును తలిల్ని 

తోడుకొని ఇశార్యేలు దేశమునకు వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 31:15 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి, రామాలో అంగలారుప్ను 

మహా రోదనధవ్నియు వినబడుచునన్వి; రాహేలు తన పిలల్లనుగూరిచ్ యేడుచ్చునన్ది; ఆమె పిలల్లు 

లేకపోయినందున ఆమె వారినిగూరిచ్ ఓదారుప్ పొందనొలల్కునన్ది. 

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలోచింపుడి, 

రోదనము చేయు సతరీలను కనుగొనుడి వారిని పిలువనంపుడి, తెలివిగల సతరీలను కనుగొనుడి వారిని 

పిలువనంపుడి. 

యిరిమ్యా 9:18 => మన కనున్లు కనీన్ళుల్ విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్ 

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు రోదనధవ్ని చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

యిరిమ్యా 9:21 => వీధులలో పసిపిలల్లు లేకుండను, రాజ మారగ్ములలో యౌవనులు లేకుండను, 

వారిని నాశనము చేయుటకై మరణము మన కిటికీలను ఎకుక్చునన్ది, మన నగరులలో 

పర్వేశించుచునన్ది. 
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యెహెజేక్లు 2:10 => నేను చూచుచుండగా గర్ంథమును పటుట్కొనిన యొక చెయియ్ నాయొదద్కు 

చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విపప్గా అది లోపటను వెలుపటను వార్యబడినదై యుండెను; 

మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వార్యబడియుండెను. 

పర్కటన 8:13 => మరియు నేను చూడగా ఆకాశమధయ్మున ఒక పకిష్ రాజు ఎగురుచు--బూరలు 

ఊదబోవుచునన్ ముగుగ్రు దూతల బూరల శబద్ములనుబటిట్ భూనివాసులకు అయోయ్, అయోయ్, అయోయ్, 

అని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని. 

ఆదికాండము 35:16 => ఎఫార్తాకు వెళుల్ మారగ్ములో మరికొంత దూరము ఉనన్పుప్డు రాహేలు 

పర్సవించుచు పర్సవవేదనతో పర్యాసపడెను. 

ఆదికాండము 35:17 => ఆమె పర్సవమువలన పర్యాసపడుచునన్పుప్డు మంతర్సాని ఆమెతో 

భయపడకుము; ఇదియు నీకు కుమారుడగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 35:18 => ఆమె మృతిబొందెను; పార్ణము పోవుచుండగా ఆమె అతని పేరు బెనోని 

అనెను; అతని తండిర్ అతనికి బెనాయ్మీను అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 35:20 => యాకోబు ఆమె సమాధిమీద ఒక సత్ంభము కటిట్ంచెను. అది నేటి వరకు 

రాహేలు సమాధి సత్ంభము. 

ఆదికాండము 37:30 => తన సహోదరులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ చినన్వాడు లేడే; అయోయ్ నేనెకక్డికి 

పోదుననగా 

ఆదికాండము 37:33 => అతడు దానిని గురుతుపటిట్ ఈ అంగీ నా కుమారునిదే; దుషట్మృగము 

వానిని తినివేసెను; యోసేపు నిశచ్యముగా చీలచ్బడెననెను. 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 
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ఆదికాండము 37:35 => అతని కుమారులందరును అతని కుమారెత్లందరును అతనిని ఓదారుచ్టకు 

యతన్ము చేసిరి; అయితే అతడు ఓదారుప్ పొందనొలల్క నేను అంగలారుచ్చు మృతుల లోకమునకు నా 

కుమారునియొదద్కు వెళేల్దనని చెపిప్ అతని తండిర్ అతని కోసము ఏడెచ్ను 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

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

అతడు లేకపోయెను. 

ఆదికాండము 29:17 => లేయా జబుబ్ కండుల్ గలది; రాహేలు రూపవతియు సుందరియునై 

యుండెను. 

ఆదికాండము 35:19 => అటుల్ రాహేలు మృతిబొంది బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున పాతి 

పెటట్బడెను. 

ఆదికాండము 42:13 => అందుకు వారు నీ దాసులమైన మేము పండెర్ండుమంది సహోదరులము, 

కనాను దేశములో నునన్ ఒకక్ మనుషుయ్ని కుమారులము; ఇదిగో కనిషు ఠ్డు నేడు మా తండిర్యొదద్ 

ఉనాన్డు; ఒకడు లెడు అని ఉతత్రమిచిచ్రి 

ఆదికాండము 48:7 => పదద్నరాము నుండి నేను వచుచ్చునన్పుప్డు, ఎఫార్తాకు ఇంక కొంత 

దూరమున నుండగా మారగ్మున రాహేలు కనాను దేశములో నా యెదుట మృతి పొందెను. అకక్డ 

బేతెల్హేమను ఎఫార్తా మారగ్మున నేను ఆమెను పాతిపెటిట్తినని యోసేపుతో చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 11:33 => హాసోరులోను రామాలోను గితత్యీములోను 

యెషయా 22:4 => నేను సంతాపము కలిగి యేడుచ్చునాన్ను నాకు విముఖులై యుండుడి నా 

జనమునకు కలిగిన నాశనమునుగూరిచ్ ననున్ ఓదారుచ్టకు తీవరపడకుడి. 
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వచనము 22 

అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 

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

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

దానియేలు 8:25 => మరియు నతడు ఉపాయము కలిగినవాడై మోసము చేసి తనకు లాభము 

తెచుచ్కొనును; అతడు అతిశయపడి తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును; కేష్మముగా నునన్ కాలమందు 

అనేకులను సంహరించును; అతడు రాజాధిరాజుతో యుదధ్ము చేయును గాని కడపట అతని బలము 

దైవాధీనమువలన కొటిట్వేయబడును. 

దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

కీరత్నలు 139:7 => నీ ఆతమ్యొదద్నుండి నేనెకక్డికి పోవుదును? నీ సనిన్ధినుండి నేనెకక్డికి 

పారిపోవుదును? 
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యిరిమ్యా 30:10 => మరియు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా సేవకుడవైన యాకోబూ, 

భయపడకుము ; ఇశార్యేలూ , విసమ్యమొందకుము ,నేను దూరముననుండు నినున్ను , 

చెరలోనికిపోయిన దేశముననుండు నీ సంతానపువారిని రకిష్ంచుచునాన్ను; బెదరించువాడు లేకుండ 

యాకోబు సంతతి తిరిగివచిచ్ నిమమ్ళించి నెమమ్దిపొందును. 

యెహెజేక్లు 11:16 => కాబటిట్ వారికి ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా దూరముననునన్ అనయ్జనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను, ఆ యా 

దేశములలో వారిని చెదరగొటిట్నను, వారు వెళిళ్న ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము నేను వారికి 

పరిశుదాధ్లయముగా ఉందును. 

ఆదికాండము 28:12 => అపుప్డతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచెచ్న భూమిమీద 

నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎకుక్చు 

దిగుచునుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవాడై గలిలయ 

పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. ఆయన నజరేయుడనబడునని 

పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

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.  

నిరగ్మకాండము 4:19 => అంతట యెహోవా నీ పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు చనిపోయిరి 

గనుక ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా, 

1 రాజులు 11:21 => అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిదర్పొందిన సంగతిని, 

సైనాయ్ధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుపుత్ దేశమందు హదదు విని నేను నా 

సవ్దేశమునకు వెళుల్టకు సెలవిమమ్ని ఫరోతో మనవిచేయగా 

1 రాజులు 11:40 => జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము 

లేచి ఐగుపుత్ దేశమునకు పారిపోయి ఐగుపుత్ రాజైన షీషకునొదద్ చేరి సొలొమోను మరణమగువరకు 

ఐగుపుత్లోనే యుండెను. 

1 రాజులు 12:1 => రెహబామునకు పటాట్భిషేకము చేయుటకు ఇశార్యేలీయులందరును 

షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకెమునకు పోయెను. 
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1 రాజులు 12:2 => నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొదద్నుండి పారిపోయి 

ఐగుపుత్లో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుపుత్లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను. 

1 రాజులు 12:3 => జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశార్యేలీయుల 

సమాజమంతయును వచిచ్ రెహబాముతో నీలాగు మనవిచేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 2:23 => ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, 

తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:5 => తరువాత అతడు ఒఫార్లోనునన్ తన తండిర్ యింటికి పోయి యెరుబబ్యలు 

కుమారులును తన సహోదరులునైన ఆ డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను ఒకక్ రాతిమీద చంపెను. 

యెరుబబ్యలు చినన్ కుమారుడైన యోతాము మాతర్మే దాగియుండి తపిప్ంచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 4:8 => నీ పార్ణము తీయచూచిన సౌలు కుమారుడైన ఇషోబ్షెతు తలను మేము 

తెచిచ్యునాన్ము; ఈ దినమున యెహోవా మా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ పక్షమున సౌలుకును 

అతని సంతతికిని పర్తికారము చేసియునాన్డని చెపప్గా 

పర్సంగి 9:6 => వారిక పేర్మింపరు, పగ పెటుట్కొనరు, అసూయపడరు, సూరుయ్ని కిర్ంద జరుగు 

వాటిలో దేనియందును వారికిక నెపప్టికిని వంతు లేదు. 

యెషయా 26:14 => చచిచ్నవారు మరల బర్దుకరు పేర్తలు మరలలేవరు అందుచేతను నీవు వారిని 

దండించి నశింపజేసితివి వారికను సమ్రణకు రాకుండ నీవు వారిని తుడిచివేసితివి. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 
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వచనము 1 

ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 

వచనము 2 

పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ అరణయ్ములో 

పర్కటించుచుండెను. 

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 19:18 => లోతు పర్భువా ఆలాగు కాదు.  

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 19:20 => ఇదిగో పారిపోవుటకు ఈ ఊరు సమీపములో ఉనన్ది, అది చినన్ది, 

ననన్కక్డికి తపిప్ంచుకొని పోనిముమ్ అది చినన్ది గదా, నేను బర్దుకుదునని చెపిప్నపుప్డు 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 
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1 సమూయేలు 16:2 => సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళిల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల 

అతడు ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ 

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. 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

కీరత్నలు 48:14 => ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడైయునాన్డు మరణమువరకు ఆయన 

మనలను నడిపించును. 

కీరత్నలు 73:24 => నీ ఆలోచనచేత ననున్ నడిపించెదవు. తరువాత మహిమలో నీవు ననున్ 

చేరుచ్కొందువు 

కీరత్నలు 107:6 => వారు కషట్కాలమందు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 107:7 => వారొక నివాసపురము చేరునటుల్ చకక్ని తోర్వను ఆయన వారిని నడిపించెను. 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 
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యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

మతత్యి 3:13 => ఆ సమయమున యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి 

యొరాద్ను దగగ్రనునన్ అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 2:39 => అంతట వారు పర్భువు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న సమసత్ము తీరిచ్న పిమమ్ట 

గలిలయలోని నజరేతను తమ ఊరికి తిరిగివెళిల్రి. 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

వచనము 3 

పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో కేకవేయు నొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 
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యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

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

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

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

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 6:13 => నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న 

విధి యేదనగా, పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 13:5 => నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. అతని తలమీద మంగలకతిత్ 

వేయకూడదు; ఆ బిడ డ్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై ఫిలిషీత్యుల 

చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప మొదలుపెటుట్నని ఆమెతో అనగా 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 
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యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

ఆమోసు 2:10 => మరియు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి, అమోరీయుల దేశమును 

మీకు సావ్ధీనపరచవలెనని నలువది సంవతస్రములు అరణయ్మందు మిముమ్ను నడిపించితిని గదా. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 2:12 => అయితే నాజీరులకు మీరు దార్కాష్రసము తార్గించితిరి, పర్వచింపవదద్ని పర్వకత్లకు 

ఆజఞ్ ఇచిచ్తిరి. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 
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మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 14:67 => పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును 

నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను. 

లూకా 1:26 => ఆరవ నెలలో గబిర్యేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో 

లూకా 2:4 => యోసేపు దావీదు వంశములోను గోతర్ములోను పుటిట్నవాడు గనుక, తనకు భారయ్గా 

పర్ధానము చేయబడి గరభ్వతియై యుండిన మరియతో కూడ ఆ సంఖయ్లో వార్య బడుటకు  

లూకా 2:39 => అంతట వారు పర్భువు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న సమసత్ము తీరిచ్న పిమమ్ట 

గలిలయలోని నజరేతను తమ ఊరికి తిరిగివెళిల్రి. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళిల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 18:37 => వారు నజరేయుడైన యేసు ఈ మారగ్మున వెళుల్చునాన్డని వానితో చెపిప్రి. 

యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

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

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 4 

ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు ధరించుకొనువాడు; 

మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 14:2 => ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; 

అందువలననే అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 

Page  of 235 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 14:7 => గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము 

చేసెను. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 14:11 => వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు 

దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

మతత్యి 14:12 => అంతట యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి పాతిపెటిట్ 

యేసునొదద్కు వచిచ్ తెలియజేసిరి. 

మతత్యి 14:13 => యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెకిక్, అకక్డనుండి అరణయ్పర్దేశమునకు 

ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పటట్ణములనుండి కాలినడకను ఆయన 

వెంట వెళిల్రి. 

మతత్యి 14:14 => ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో 

రోగులైన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 
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మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

Page  of 237 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  
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లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

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

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 
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లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 

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

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

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

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

సాక్షయ్మిచుచ్టకు సాకిష్గా వచెచ్ను. 

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

వచెచ్ను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

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

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

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

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

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:28 => యోహాను బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ యొరాద్ను నదికి ఆవలనునన్ బేతనియలో ఈ 

సంగతులు జరిగెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 

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

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 1:35 => మరునాడు మరల యోహానును అతని శిషుయ్లలో ఇదద్రును నిలుచుండగా 

యోహాను 1:36 => అతడు నడుచుచునన్ యేసువైపు చూచి ఇదిగో దేవుని గొఱఱ్పిలల్ అని చెపెప్ను.  

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 
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యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

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

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

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. 

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

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3 => అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని 

అడుగగా వారు యోహాను బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

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

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

యెషయా 40:4 => పర్తి లోయను ఎతుత్ చేయవలెను పర్తి పరవ్తమును పర్తి కొండను అణచవలెను 

వంకరవి చకక్గాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలెను. 

యెషయా 40:5 => యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ సరవ్శరీరులు 

దాని చూచెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 
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మతత్యి 11:7 => వారు వెళిల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళిల్తిరి? 

యెహోషువ 14:10 => యెహోవా చెపిప్నటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టి నుండి 

ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో నడచిన యీ నలువది ఐదు ఏండుల్ ఆయన ననున్ సజీవునిగా 

కాపాడియునాన్డు; ఇదిగో నేనిపుప్డు ఎనబదియయిదేండల్ వాడను. 

యెహోషువ 15:61 => అరణయ్మున బేతరాబా మిదీద్ను సెకాకా నిబా ష్ను యీలెమ్లహు ఎనెగ్దీ 

అనునవి, 

యెహోషువ 15:62 => వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు. 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళిల్న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

1 రాజులు 2:34 => కాబటిట్ యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచిచ్ అతనిమీద పడి అతని 

చంపగా అతడు అరణయ్మందుండు తన యింటిలో పాతిపెటట్బడెను. 

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 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మతత్యి 24:26 => కాబటిట్ ఎవరైనను ఇదిగో అరణయ్ములో ఉనాన్డని మీతో చెపిప్నను వెళల్కుడి 

ఇదిగో లోపలి గదిలో ఉనాన్డని చెపిప్నను నమమ్కుడి 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 11:30 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? నాకు ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:80 => శిశువు ఎదిగి, ఆతమ్యందు బలము పొంది, ఇశార్యేలునకు పర్తయ్క్షమగు దినము 

వరకు అరణయ్ములో నుండెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:26 => పర్భువు దూత నీవు లేచి, దకిష్ణముగా వెళిల్, యెరూషలేమునుండి 

గాజాకు పోవు అరణయ్మారగ్మును కలసికొమమ్ని ఫిలిపుప్తో చెపప్గా అతడు లేచి వెళె ల్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

వచనము 5 

Page  of 246 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను నదీపార్ంతముల 

వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 13:5 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

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

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

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

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

వారియొదద్కు వెళిల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

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

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 
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2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

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 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 
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మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

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

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

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

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

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

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

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

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

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

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:14 => (పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన 

దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని వారి కపప్గించినటుల్ండును. 
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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. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:4 => అందుకు నీకొదేము ముసలివాడైన మనుషుయ్డేలాగు జనిమ్ంపగలడు? 

రెండవమారు తలిల్ గరబ్మందు పర్వేశించి జనిమ్ంపగలడా అని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

యోబు 39:12 => అది నీ ధానయ్మును ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును కూరుచ్నని దాని 

నముమ్దువా? 
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కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

కీరత్నలు 96:10 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు లోకము కదలకుండ సిథ్రపరచబడియునన్ది 

నాయ్యమునుబటిట్ ఆయన జనములను పరిపాలన చేయును. ఈ వారత్ను అనయ్జనులలో పర్కటించుడి  

యెషయా 51:5 => నేను ఏరప్రచు నా నీతి సమీపముగా ఉనన్ది నేను కలుగజేయు రక్షణ 

బయలుదేరుచునన్ది నా బాహువులు జనములకు తీరుప్తీరుచ్ను దీవ్పవాసులు నా తటుట్ చూచి నిరీక్షణ 

గలవారగుదురు వారు నా బాహువును ఆశర్యింతురు.  

యెషయా 56:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా రక్షణ వచుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది 

నా నీతి వెలల్డియగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. నాయ్యవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి 

నడుచుకొనుడి.  

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 
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లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

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

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

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

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

వచనము 6 

తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందుచుండిరి. 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 
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యెషయా 57:14 => ఎతుత్చేయుడి ఎతుత్చేయుడి తోర్వను సిదధ్పరచుడి, అడుడ్ చేయుదానిని నా జనుల 

మారగ్ములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

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

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

2 సమూయేలు 15:23 => వారు సాగిపోవుచుండగా జనులందరు బహుగా ఏడుచ్చుండిరి, ఈ 

పర్కారము వారందరు రాజుతోకూడ కిదోర్నువాగు దాటి అరణయ్మారగ్మున పర్యాణమైపోయిరి. 

కీరత్నలు 5:8 => యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియునన్ వారిని బటిట్ నీ నీతాయ్నుసారముగా ననున్ 

నడిపింపుము నీ మారగ్మును నాకు సప్షట్ముగా కనుపరచుము. 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 
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కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

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

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

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

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

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

మతత్యి 11:10 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర 

నీ మారగ్మును సిదధ్పరచును. 

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25 => అతడు పర్భువు మారగ్ము విషయమై ఉపదేశము పొంది తన 

ఆతమ్యందు తీవర్పడి, యోహాను బాపిత్సమ్ము మాతర్మే తెలిసికొనినవాడైనను, యేసును గూరిచ్న 

సంగతులు వివరముగా చెపిప్ బోధించుచు సమాజమందిరములో ధైరయ్ముగా మాటలాడనారంభించెను 

వచనము 7 
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అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము పొందవచుచ్ట చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్నవాడెవడు? 

మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

2 రాజులు 1:8 => అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదటిట్ 

కటుట్కొనినవాడని పర్తుయ్తత్రమియయ్గా ఆ మనుషుయ్డు తిషీబ్యుడైన ఏలీయా అని అతడు చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

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

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మారుక్ 1:6 => యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను మిడుతలను తినువాడు. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

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

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 
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లేవీయకాండము 11:22 => నేతమిడత గాని చినన్మిడత గాని ఆకుమిడత గాని మిడతలలో పర్తి 

విధమైనది తినవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:13 => భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల 

పంట వానికి తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి 

జుఱిఱ్ంచెను.  

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 

1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

సామెతలు 24:13 => నా కుమారుడా, తేనె తార్గుము అది రుచిగలది గదా తేనెపటుట్ తినుము అది నీ 

నాలుకకు తీపియే గదా. 

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

వచుచ్నపుప్డు అతడు పెరుగు, తేనెను తినును. 

యెషయా 7:22 => అవి సమృదిధ్గా పాలిచిచ్నందున అతడు పెరుగు తినును; ఏలయనగా ఈ 

దేశములో విడువబడిన వారందరును పెరుగు తేనెలను తిందురు. 

యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళిల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 
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లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 8 

అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 11:7 => వారు వెళిల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళిల్తిరి? 

మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:10 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర 

నీ మారగ్మును సిదధ్పరచును. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 
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మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

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

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

వచనము 9 

దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:13 => ఆ సమయమున యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి 

యొరాద్ను దగగ్రనునన్ అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

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

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

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

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

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

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

మారుక్ 1:9 => ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచిచ్ యొరాద్నులో 

యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందెను. 

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

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

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 

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

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  
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యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:28 => యోహాను బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ యొరాద్ను నదికి ఆవలనునన్ బేతనియలో ఈ 

సంగతులు జరిగెను. 

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

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

యోహాను 3:24 => యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండలేదు. 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

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

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

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

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

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

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

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

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

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

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

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

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:5 => వారు ఆ మాటలు విని పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:2 => అందరును మోషేనుబటిట్ మేఘములోను సముదర్ములోను బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి; 

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

మృతులలోనుండి లేపిన దేవుని పర్భావమందు విశవ్సించుట దావ్రా ఆయనతో కూడ లేచితిరి. 
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తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

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

అనన్పానములతోను నానావిధములైన పర్కాష్ళనములతోను సంబంధించిన శరీరాచారములు 

మాతర్మైయునన్వి. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

లేవీయకాండము 16:21 => అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు 

ఉంచి, ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

సంఖాయ్కాండము 5:7 => వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ 

అపరాధమువలని నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి 

విరోధముగా ఆ అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 
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యెహోషువ 7:19 => అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన 

యెహోవాకు మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు 

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

యోబు 33:28 => కూపములోనికి దిగిపోకుండ నా పార్ణమును ఆయన విమోచించియునాన్డు నా 

జీవము వెలుగును చూచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 
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లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

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

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

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

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేసి బాపిత్సమ్ము పొంది నీ పాపములను కడిగివేసికొనుమని చెపెప్ను.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

Page  of 267 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

వచనము 10 

ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి చెటుట్ను నరకబడి 

అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మతత్యి 22:15 => అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిల్, మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని 

ఆలోచనచేయుచు 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 
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మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

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

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 
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అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మారుక్ 7:3 => పరిసయుయ్లును యూదులందరును పెదద్ల పారంపరాయ్చారమునుబటిట్ చేతులు 

కడుగుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

మారుక్ 12:13 => వారు మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని, పరిసయుయ్లను హేరోదీయులను 

కొందరిని ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 
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మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

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

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 7:45 => ఆ బంటౌర్తులు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పరిసయుయ్లయొదద్కును 

వచిచ్నపుప్డు వారు ఎందుకు మీరాయనను తీసికొని రాలేదని అడుగగా 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 
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యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:5 => పరిసయుయ్ల తెగలో విశావ్సులైన కొందరులేచి, అనయ్జనులకు 

సునన్తి చేయింపవలెననియు, మోషే ధరమ్శాసత్రమును గైకొనుడని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెననియు చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసుత్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళిల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

కీరత్నలు 58:5 => వారి సవ్రము తనకు వినబడకుండునటుల్ చెవి మూసికొనునటిట్ చెవిటి పామువలె 

వారునాన్రు. 

కీరత్నలు 58:6 => దేవా, వారి నోటి పండల్ను విరుగగొటుట్ము యెహోవా, కొదమ సింహముల 

కోరలను ఊడగొటుట్ము. 

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

Page  of 273 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

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

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 
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యిరిమ్యా 6:10 => విందురని నేనెవరితో మాటలాడెదను? ఎవరికి సాక్షయ్మిచెచ్దను? వారు 

వినుటకు తమ మనసుస్ సిదధ్పరచుకొనరు గనుక వినలేకపోయిరి. ఇదిగో వారు యెహోవా 

వాకయ్మందు సంతోషము లేనివారై దాని తృణీకరింతురు. 

యిరిమ్యా 51:6 => మీరు దాని దోషములలో పడి నశింపకుండునటుల్ బబులోనులోనుండి 

పారిపోవుడి మీ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుడి ఇది యెహోవాకు పర్తికారకాలము అది చేసిన 

కిర్యలనుబటిట్ ఆయన దానికి పర్తికారము చేయుచునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 3:18 => అవశయ్ముగా నీవు మరణమవుదువని నేను దురామ్రుగ్నిగూరిచ్ ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయకయు, అతడు జీవించునటుల్ తన దురామ్రగ్తను విడిచిపెటట్వలెనని వానిని 

హెచచ్రిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దురామ్రుగ్డు తాను చేసిన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని 

అతని రకత్మునకు నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:19 => అయితే నీవు దురామ్రుగ్ని హెచచ్రిక చేయగా అతడు తన దురామ్రగ్తనుండి 

దుష కిర్యలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును గాని నీవు (ఆతమ్ను) 

తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 33:3 => అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక 

చేసిన సమయమున 

యెహెజేక్లు 33:4 => ఎవడైనను బాకానాదము వినియును జాగర్తత్పడనందున ఖడగ్మువచిచ్ వాని 

పార్ణము తీసినయెడల వాడు తన పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది 
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యెహెజేక్లు 33:5 => బాకానాదము వినియును వాడు జాగర్తత్పడకపోయెను గనుక తన 

పార్ణమునకు తానే ఉతత్రవాది; ఏలయనగా వాడు జాగర్తత్పడినయెడల తన పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:6 => అయితే కావలివాడు ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచియు, బాకా ఊదనందుచేత 

జనులు అజాగర్తత్గా ఉండుటయు, ఖడగ్ము వచిచ్ వారిలో ఒకని పార్ణము తీయుటయు 

తటసిథ్ంచినయెడల వాడు తన దోషమునుబటిట్ పటట్బడినను, నేను కావలివానియొదద్ వాని 

పార్ణమునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును.  

యెహెజేక్లు 33:7 => నరపుతుర్డా , నేను నినున్ ఇశార్యేలీయులకు కావలివానిగా 

నియమించియునాన్ను గనుక నీవు నా నోటిమాటను విని నాకు పర్తిగా వారిని హెచచ్రిక చేయవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడ డ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

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. 

రోమీయులకు 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

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

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

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

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

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

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  

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

యోబు 20:16 => వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును 

పీలుచ్దురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 

యోబు 36:18 => నీకు కోర్ధము పుటుట్చునన్ది గనుక నీవు ఒకవేళ తిరసాక్రము చేయుదువేమో 

జాగర్తత్పడుము నీవు చేయవలసిన పార్యశిచ్తత్ము గొపప్దని నీవు మోసపోయెదవేమో జాగర్తత్పడుము.  

కీరత్నలు 12:7 => యెహోవా, నీవు దరిదుర్లను కాపాడెదవు ఈ తరమువారి చేతిలోనుండి వారిని 

నితయ్ము రకిష్ంచెదవు. 
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కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

సామెతలు 27:12 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 3:17 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయులకు కావలిగా నేను నినున్ నియమించియునాన్ను, 

కాబటిట్ నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెపిప్నదానినిబటిట్ వారిని హెచచ్రిక చేయుము. 
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యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

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

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 
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యోహాను 8:38 => నేను నా తండిర్యొదద్ చూచిన సంగతులే బోధించుచునాన్ను; ఆ పర్కారమే మీరు 

మీ తండిర్యొదద్ వినినవాటినే జరిగించుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

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

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

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

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

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; 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 11 
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మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను కాను; 

ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

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

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

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

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

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

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

Page  of 282 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

2 పేతురు 1:4 => ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబటిట్ ఆయన మనకు అమూలయ్ములును 

అతయ్ధికములునైన వాగాద్నములను అనుగర్హించియునాన్డు. దురాశను అనుసరించుటవలన 

లోకమందునన్ భర్షట్ తవ్మును ఈ వాగాద్ నముల మూలముగా మీరు తపిప్ంచుకొని , 

దేవసవ్భావమునందు పాలివారగునటుల్ వాటిని అనుగర్హించెను 

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

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

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

సహనమునందు భకిత్ని, 

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

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

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

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. 

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

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 7:3 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ సథ్లమున మిముమ్ను నివసింపజేయునటుల్ మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను 

దిదుద్కొనుడి 
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యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 7:7 => ఈ సథ్లమున తమకు నితయ్ముగా నుండుటకై పూరవ్కాలమున నేను మీ 

పితరులకిచిచ్న దేశమున మిముమ్ను కాపురముంచుదును. 

యిరిమ్యా 26:13 => కాబటిట్ యెహోవా మీకు చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడునుగూరిచ్ ఆయన 

సంతాపపడునటుల్ మీరు మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొని మీ దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినుడి. 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

ఆదికాండము 38:26 => యూదా వాటిని గురుతు పటిట్ నేను నా కుమారుడైన షేలాను ఆమెకు 

ఇయయ్లేదు గనుక ఆమె నాకంటె నీతిమంతురాలని చెపిప్ మరి యెపుప్డును ఆమెను కూడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

యోబు 36:10 => ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరువజేయును. పాపము విడిచి రండని ఆజఞ్ 

ఇచుచ్ను. 
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యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెహెజేక్లు 14:6 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెపుప్ము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ విగర్హములను విడిచిపెటిట్ మీరు చేయు హేయ కృతయ్ములనిన్టిని మాని 

మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

మీకా 2:7 => యాకోబు సంతతివారని పేరు పెటట్బడిన వారలారా, యెహోవా దీరఘ్శాంతము 

తగిగ్పోయెనా? యీ కిర్యలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువానికి నా మాటలు 

కేష్మసాధనములు కావా? 

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

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 
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హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

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

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

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

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

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

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

వచనము 12 

ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి గోధుమలను 

కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

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

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

యెహెజేక్లు 33:24 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆ యా చోటల్ను 

కాపురమునన్వారు అబార్హాము ఒంటరియై యీ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా పొందెను గదా; అనేకులమైన 

మనకును ఈ దేశము సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్బడదా అని అనుకొనుచునాన్రు. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 
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యోహాను 8:33 => వారు మేము అబార్హాము సంతానము, మేము ఎనన్డును ఎవనికిని దాసులమై 

యుండలేదే; మీరు సవ్తంతుర్లుగా చేయబడుదురని యేల చెపుప్చునాన్వని ఆయనతో అనిరి. 

యోహాను 8:39 => అందుకు వారు ఆయనతో మా తండిర్ అబార్హామనిరి; యేసు మీరు అబార్హాము 

పిలల్లైతే అబార్హాము చేసిన కిర్యలు చేతురు. 

యోహాను 8:40 => దేవునివలన వినిన సతయ్ము మీతో చెపిప్నవాడనైన ననున్ మీరిపుప్డు చంప 

వెదకుచునాన్రే; అబార్హాము అటుల్ చేయలేదు 

యోహాను 8:53 => మన తండిర్యైన అబార్హాము చనిపోయెను గదా; నీవతనికంటె గొపప్వాడవా? 

పర్వకత్లును చనిపోయిరి; నినున్ నీవెవడవని చెపుప్కొనుచునాన్వని ఆయన నడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 4:1 => కాబటిట్ శరీరము విషయమై మన మూలపురుషుడగు అబార్హామునకేమి 

దొరికెనని అందుము. 

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. 

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. 
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రోమీయులకు 4:15 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్రము ఉగర్తను పుటిట్ంచును; ధరమ్శాసత్రము లేనియెడల 

అతికర్మమును లేకపోవును. 

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

గలవారికి మాతర్ముకాక అబార్హామునకునన్టిట్ విశావ్సము గలవారికికూడ దృఢము కావలెనని, 

కృపననుసరించినదై యుండునటుల్, అది విశావ్సమూలమైనదాయెను. 

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

ఇసాస్కువలల్నైనది నీ సంతానము అనబడును, 

రోమీయులకు 9:8 => అనగా శరీరసంబంధులైన పిలల్లు దేవుని పిలల్లు కారు గాని వాగాద్న 

సంబంధులైన పిలల్లు సంతానమని యెంచబడుదురు. 

గలతీయులకు 4:22 => దాసివలన ఒకడును సవ్తంతుర్రాలివలన ఒకడును ఇదద్రు కుమారులు 

అబార్హామునకు కలిగిరని వార్యబడియునన్ది గదా? 

గలతీయులకు 4:23 => అయినను దాసివలన పుటిట్నవాడు శరీరపర్కారము పుటెట్ను, 

సవ్తంతుర్రాలివలన పుటిట్నవాడు వాగాద్నమునుబటిట్ పుటెట్ను. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

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

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 

గలతీయులకు 4:26 => అయితే పైనునన్ యెరూషలేము సవ్తంతర్ముగా ఉనన్ది; అది మనకు తలిల్. 

గలతీయులకు 4:27 => ఇందుకు కనని గొడార్లా సంతోషించుము, పర్సవవేదన పడనిదానా, 

బిగగ్రగా కేకలువేయుము; ఏలయనగా పెనిమిటిగలదాని పిలల్లకంటె పెనిమిటి లేనిదాని పిలల్లు 

ఎకుక్వమంది ఉనాన్రు అని వార్యబడియునన్ది. 
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గలతీయులకు 4:28 => సహోదరులారా, మనమును ఇసాస్కువలె వాగాద్నమునుబటిట్ పుటిట్న 

కుమారులమై యునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

గలతీయులకు 4:30 => ఇందునుగూరిచ్ లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది?దాసిని దాని కుమారుని 

వెళల్గొటుట్ము, దాసి కుమారుడు సవ్తంతుర్రాలి కుమారునితోపాటు వారసుడై యుండడు. 

గలతీయులకు 4:31 => కాగా సహోదరులారా, మనము సవ్తంతుర్రాలి కుమారులమే గాని దాసి 

కుమారులము కాము. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

జనమును ఏరప్రచుకొనుటకు వారిని ఏలాగు మొదట కటాకిష్ంచెనో సుమెయోను వివరించియునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:17 => తాను విశవ్సించిన దేవుని యెదుట, అనగా మృతులను సజీవులనుగా 

చేయువాడును, లేనివాటిని ఉనన్టుట్గానే పిలుచువాడునైన దేవుని యెదుట, అతడు మనకందరికి 

తండిర్యై యునాన్డు ఇందునుగూరిచ్ నినున్ అనేక జనములకు తండిర్నిగా నియమించితిని అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 
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గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

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

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

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

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

1 సమూయేలు 4:3 => కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? షిలోహులో నునన్ యెహోవా 

నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము రండి; అది మన మధయ్ 

నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

యోబు 8:19 => ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు 

పుటెట్దరు. 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 
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సామెతలు 5:1 => నా కుమారుడా, నా జాఞ్నోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి 

యొగుగ్ము 

యెషయా 41:8 => నా సేవకుడవైన ఇశార్యేలూ, నేనేరప్రచుకొనిన యాకోబూ, నా సేన్హితుడైన 

అబార్హాము సంతానమా,  

యెషయా 49:20 => నీవు సంతానహీనురాలవైనపుప్డు నీకు పుటిట్న కుమారులు ఈ సథ్లము మాకు 

ఇరుకుగా ఉనన్ది. ఇంక విశాలమైన సథ్లము మాకిమమ్ని నీ చెవులలో చెపుప్దురు.  

యిరిమ్యా 3:16 => మీరు ఆ దేశములో అభివృదిధ్పొంది విసత్రించు దినములలో జనులు యెహోవా 

నిబంధన మందసమని ఇకను చెపప్రు, అది వారి మనసుస్లోనికి రాదు, దానిని జాఞ్పకము చేసికొనరు, 

అది పోయినందుకు చింతపడరు, ఇకమీదట దాని చేయరాదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 5:15 => ఇశార్యేలు కుటుంబము వారలారా, ఆలకించుడి, దూరముననుండి మీ మీదికి 

ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ 

జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు. 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 
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జెఫనాయ్ 3:11 => ఆ దినమున నీ గరవ్మునుబటిట్ సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను 

వెళల్గొటుట్దును గనుక నా పరిశుదధ్మైన కొండయందు నీవిక గరవ్ము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు 

చేసిన కిర్యలవిషయమై నీకు సిగుగ్ కలుగదు 

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

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 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

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

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

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

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:28 => బాహయ్మునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహయ్మైన 

సునన్తి సునన్తి కాదు. 

రోమీయులకు 4:12 => మరియు సునన్తి గలవారికిని తండిర్యగుటకు, అనగా సునన్తి మాతర్ము 

పొందినవారు గాక, మన తండిర్యైన అబార్హాము సునన్తి పొందకమునుపు అతనికి కలిగిన 

విశావ్సముయొకక్ అడుగుజాడలనుబటిట్ నడుచుకొనిన వారికి తండిర్ అగుటకు, అతడు ఆ గురుతు 

పొందెను. 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

2 కొరిందీయులకు 11:22 => వారు హెబీర్యులా? నేనును హెబీర్యుడనే. వారు ఇశార్యేలీయులా? 

నేనును ఇశార్యేలీయుడనే. వారు అబార్హాము సంతానమా? నేనును అటిట్వాడనే. 

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

అడుగువాటనిన్టికంటెను, ఊహించువాటనిన్టికంటెను అతయ్ధికముగా చేయ శకిత్గల దేవునికి, 

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

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 
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వచనము 13 

ఆ సమయమున యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందుటకు యేసు గలిలయనుండి యొరాద్ను దగగ్రనునన్ 

అతనియొదద్కు వచెచ్ను. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

హెబీర్యులకు 3:2 => దేవుని యిలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కముగా ఉండినటుట్, ఈయన కూడ తనున్ 

నియమించిన వానికి నమమ్కముగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  
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హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 23:31 => వారు పచిచ్ మార్నుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని 

చెపెప్ను. 

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

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

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 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 
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సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 21:19 => అపుప్డు తోర్వపర్కక్ను ఉనన్ యొక అంజూరపుచెటుట్ను చూచి, దానియొదద్కు 

రాగా, దానియందు ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనన్టికిని 

నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెపెప్ను. తత క్షణమే ఆ అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెను 

కీరత్నలు 80:15 => నీ కుడిచేయి నాటిన మొకక్ను కాయుము నీకొరకు నీవు ఏరప్రచుకొనిన 

కొమమ్ను కాయుము. 

కీరత్నలు 80:16 => అది అగిన్చేత కాలచ్బడియునన్ది నరకబడియునన్ది నీ కోపదృషిట్వలన జనులు 

నశించుచునాన్రు. 

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  

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 
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యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెహెజేక్లు 15:2 => నరపుతుర్డా, దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ అడవిచెటల్లోనునన్ దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ తకిక్న చెటల్ 

కఱఱ్కంటెను ఏమైన శేర్షఠ్మా? 

యెహెజేక్లు 15:3 => యే పనికైనను దాని కఱఱ్ను తీసికొందురా? యే యొక ఉపకరణము 

తగిలించుటకై యెవరైన దాని కఱఱ్తో మేకునైనను చేయుదురా? 

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 15:5 => కాలకముందు అది యే పనికిని తగకపోయెనే; అగిన్ దానియందు రాజి దాని 

కాలిచ్న తరువాత అది పనికివచుచ్నా? 

యెహెజేక్లు 15:6 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

అగిన్కపప్గించిన దార్క్షచెటుట్ అడవిచెటల్లో ఏలాటిదో యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక 

నేను వారిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 
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యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

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 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 

Page  of 299 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:3 => మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:19 => నీవు ఒక పురమును లోపరచుకొనుటకు దానిమీద యుదధ్ము 

చేయుచు అనేక దినములు ముటట్డివేయునపుప్డు, దాని చెటుల్ గొడ డ్లిచేత పాడుచేయకూడదు; వాటి 

పండుల్ తినవచుచ్నుగాని వాటిని నరికివేయకూడదు; నీవు వాటిని ముటట్డించుటకు పొలములోని చెటుల్ 

నరులా? అటిట్ చెటల్ను నీవు కొటట్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:1 => మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు 

నాయ్యాధిపతులు విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

1 సమూయేలు 4:3 => కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? షిలోహులో నునన్ యెహోవా 

నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము రండి; అది మన మధయ్ 

నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

2 సమూయేలు 23:7 => ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను 

వినియోగించును గదా మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు. 

యోబు 24:20 => కనన్గరభ్ము వారిని మరచును, పురుగు వారిని కమమ్గా తినివేయును వారు మరి 

ఎపుప్డును జాఞ్పకములోనికి రారు వృక్షము విరిగి పడిపోవునటుల్ దురామ్రుగ్లు పడిపోవుదురు 

కీరత్నలు 7:12 => ఒకడును మళల్నియెడల, ఆయన తన ఖడగ్మును పదును పెటుట్ను తన విలుల్ 

ఎకుక్పెటిట్ దానిని సిదధ్పరచియునాన్డు 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 
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పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యిరిమ్యా 5:15 => ఇశార్యేలు కుటుంబము వారలారా, ఆలకించుడి, దూరముననుండి మీ మీదికి 

ఒక జనమును రపిప్ంచెదను, అది బలమైన జనము పురాతనమైన జనము; దాని భాష నీకు రానిది, ఆ 

జనులు పలుకుమాటలు నీకు బోధపడవు. 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 11:16 => అది చకక్ని ఫలముగల పచచ్ని ఒలీవ చెటట్ని యెహోవా నీకు పేరు పెటెట్ను; 

గొపప్ తుపాను ధవ్నితో దానిమీద మంటపెటట్గా దాని కొమమ్లు విరిగిపోవుచునన్వి.  

యెహెజేక్లు 19:12 => అయితే బహు రౌదర్ముచేత అది పెరికివేయబడినదై నేలమీద 

పడవేయబడెను, తూరుప్గాలి విసరగా దాని పండుల్ వాడెను. మరియు దాని గటిట్చువవ్లు తెగి 

వాడిపోయి అగిన్చేత కాలచ్బడెను.  

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

యెహెజేక్లు 21:32 => అగిన్ నినున్ మింగును, నీ రకత్ము దేశములో కారును, నీవెనన్టికిని 

జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 
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ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

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

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

లూకా 6:43 => ఏ మంచి చెటుట్నను పనికిమాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెటుట్న 

మంచి ఫలములు ఫలింపవు. 

లూకా 12:49 => నేను భూమిమీద అగిన్వేయ వచిచ్తిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని 

యెంతో కోరుచునాన్ను. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 
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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 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:22 => కాబటిట్ దేవుని అనుగర్హమును కాఠినయ్మును అనగా పడిపోయిన 

వారిమీద కాఠినయ్మును, నీవు అనుగర్హపార్పుత్డవై నిలిచియునన్యెడల నీమీద ఉనన్ దేవుని 

అనుగర్హమును చూడుము; అటుల్ నిలువనియెడల నీవును నరికివేయబడుదువు. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

వచనము 14 

అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

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

పొందుచుండిరి. 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 
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లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

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

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

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

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

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

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

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

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

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 
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యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

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

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

యోహాను 3:24 => యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండలేదు. 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 
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యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  

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

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

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. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 7:7 => అందుచేత నీయొదద్కు వచుచ్టకు పాతుర్డనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే 

మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

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

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

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

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

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

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 
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మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మలాకీ 3:4 => అపుప్డు మునుపటి దినములలో ఉండినటుల్ను, పూరవ్పు సంవతస్రములలో 

ఉండినటుల్ను, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేదయ్ములు యెహోవాకు 

ఇంపుగా ఉండును. 

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

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

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

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

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

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

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

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

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

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

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

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

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 12:13 => ఏలాగనగా, యూదులమైనను, గీర్సు దేశసుథ్లమైనను, 

దాసులమైనను, సవ్తంతుర్లమైనను, మనమందరము ఒకక్ శరీరములోనికి ఒకక్ ఆతమ్యందే 

బాపిత్సమ్ము పొందితివిు. మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ను పానము చేసినవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 31:23 => అనగా అగిన్చేత చెడని సమసత్ వసుత్వులను మాతర్ము అగిన్లోవేసి 

తీయవలెను; అపుప్డు అవి పవితర్మగును. అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని 

పవితర్పరచవలెను. అగిన్చేత చెడునటిట్ పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:11 => అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

యెషయా 6:6 => అపుప్డు ఆ సెరాపులలో నొకడు తాను బలిపీఠముమీదనుండి కారుతో తీసిన 

నిపుప్ను చేతపటుట్కొని నాయొదద్కు ఎగిరివచిచ్ నా నోటికి దాని తగిలించి 

యెషయా 9:5 => యుదధ్పు సందడిచేయు యోధులందరి జోళుల్ను రకత్ములో పొరలింపబడిన 

వసత్రములును అగిన్లో వేయబడి దహింపబడును.  

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 
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మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

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

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

యోహాను 13:6 => ఇటుల్ చేయుచు ఆయన సీమోను పేతురునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు పర్భువా, 

నీవు నా పాదములు కడుగుదువా? అని ఆయనతో అనెను. 

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

సమసత్మును మీకు బోధించి నేను మీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని మీకు జాఞ్పకము చేయును. 

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

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 
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2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

పర్కటన 4:5 => ఆ సింహాసనములో నుండి మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

బయలుదేరుచునన్వి. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఏడు దీపములు పర్జవ్లించుచునన్వి; అవి 

దేవుని యేడు ఆతమ్లు. 

పర్కటన 15:2 => మరియు అగిన్తో కలిసియునన్ సఫ్టికపు సముదర్ము వంటిది ఒకటి నేను 

చూచితిని. ఆ కూర్రమృగమునకును దాని పర్తిమకును దాని పేరుగల సంఖయ్కును లోబడక వాటిని 

జయించినవారు దేవుని వీణలు గలవారై, ఆ సఫ్టికపు సముదర్మునొదద్ నిలిచియుండుట చూచితిని. 

వచనము 15 

యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు తగియునన్దని అతనికి 

ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

యెషయా 30:24 => భూమి సేదయ్ముచేయు ఎడుల్ను లేత గాడిదలును చేటతోను జలెల్డతోను చెరిగి 

జలిల్ంచి ఉపుప్తో కలిసిన మేత తినును.  

యెషయా 41:16 => నీవు వాటిని గాలించగా గాలి వాటిని కొనిపోవును సుడిగాలి వాటిని 

చెదరగొటుట్ను. నీవు యెహోవానుబటిట్ సంతోషించుదువు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవునిబటిట్ 

అతిశయపడుదువు. 
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యిరిమ్యా 4:11 => ఆ కాలమున ఈ జనులకును యెరూషలేమునకును ఈలాగు చెపప్బడును 

అరణయ్మందు చెటుల్లేని మెటట్లమీదనుండి వడగాలి నా జనుల కుమారెత్తటుట్ విసరుచునన్ది; అది 

తూరాప్ర పటుట్టకైనను శుదిధ్చేయుటకైనను తగినది కాదు. 

యిరిమ్యా 15:7 => దేశదావ్రములో నేను వారిని చేటతో తూరాప్రపటుట్చునాన్ను, నా జనులు తమ 

మారగ్ములను విడిచి నాయొదద్కు రారు గనుక వారిని సంతానహీనులుగా చేయుచునాన్ను, 

నశింపజేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 51:2 => అనయ్దేశసుథ్లను బబులోనునకు పంపుచునాన్ను వారు ఆ దేశమును 

తూరాప్రపటిట్ దాని వటిట్దిగా చేయుదురు ఆపదిద్నమున వారు నలుదికుక్లనుండి దానిమీదికి వచెచ్దరు.  

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

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

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 
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చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

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

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

ఆమోసు 9:9 => నేనాజఞ్ ఇయయ్గా ఒకడు ధానయ్ము జలెల్డతో జలిల్ంచినటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

అనయ్జనులందరిలో జలిల్ంతును గాని యొక చినన్ గింజైన నేలరాలదు. 

యోబు 21:18 => వారు తుపాను ఎదుట కొటుట్కొనిపోవు చెతత్వలెను గాలి యెగరగొటుట్ పొటుట్వలెను 

ఉండునటుల్ ఆయన కోపపడి వారికి వేదనలు నియమించుట అరుదు గదా. 

కీరత్నలు 1:4 => దుషుట్లు ఆలాగున నుండక గాలి చెదరగొటుట్ పొటుట్వలె నుందురు. 

కీరత్నలు 35:5 => యెహోవా దూత వారిని పారదోలునుగాక వారు గాలికి కొటుట్కొనిపోవు పొటుట్వలె 

నుందురుగాక. 

యెషయా 5:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయొకక్ ధరమ్శాసత్రమును నిరల్క్షయ్పెటుట్దురు 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుని వాకుక్ను తృణీకరించుదురు. కాబటిట్ అగిన్జావ్ల కొయయ్కాలును 

కాలిచ్వేయునటుల్ ఎండిన గడిడ్ మంటలో భసమ్మగునటుల్ వారి వేరు కుళిల్పోవును వారి పువువ్ ధూళివలె 

పైకి ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 17:13 => జనములు విసాత్రజలముల ఘోషవలె ఘోషించును ఆయన వారిని 

బెదరించును వారు దూరముగా పారిపోవుదురు కొండమీది పొటుట్ గాలికి ఎగిరిపోవునటుల్ తుపాను 

ఎదుట గిరగిర తిరుగు కసువు ఎగిరిపోవునటుల్ వారును తరుమబడుదురు.  
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హోషేయ 13:3 => కాబటిట్ వారు ఉదయమున కనబడు మేఘమువలెను పెందలకడ గతించు 

పార్తఃకాలపు మంచువలె నుందురు; కళల్ములోనుండి గాలి యెగురగొటుట్ పొటుట్ వలెను, కిటకీలోగుండ 

పోవు పొగవలె నుందురు. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

యెషయా 1:31 => బలవంతులు నారపీచువలె నుందురు, వారి పని అగిన్ కణమువలె నుండును 

ఆరుప్వాడెవడును లేక వారును వారి పనియు బొతిత్గా కాలిపోవును. 

యెషయా 66:24 => వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు 

వాటి పురుగు చావదు వాటి అగిన్ ఆరిపోదు అవి సమసత్ శరీరులకు హేయముగా ఉండును.  

యిరిమ్యా 7:20 => అందువలన పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ 

సథ్లముమీదను నరులమీదను జంతువులమీదను పొలముల చెటల్మీదను భూమిపంటమీదను నా 

కోపమును నా ఉగర్తను కుమమ్రించెదను, ఆరప్శకయ్ము కాకుండ అది మండును.  

యిరిమ్యా 17:27 => అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున 

బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు 

విననియెడల నేను దాని గుమమ్ములలో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరులను 

కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని సాధయ్ము కాకపోవును. 

యెహెజేక్లు 20:47 => దకిష్ణ దేశమా, యెహోవా మాట ఆలకించుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను నీలో అగిన్ రాజబెటెట్దను, అది నీలోనునన్ పచచ్ని చెటల్నిన్టిని ఎండిన 

చెటల్నిన్టిని దహించును, అది ఆరిపోకుండనుండును, దకిష్ణదికుక్ మొదలుకొని ఉతత్రదికుక్వరకు 

భూముఖమంతయు దానిచేత కాలచ్బడును. 
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యెహెజేక్లు 20:48 => అది ఆరిపోకుండ యెహోవానైన నేను దానిని రాజబెటిట్తినని సమసత్మైన 

జనులకు తెలియబడును. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

నిరగ్మకాండము 15:7 => నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ 

కోపాగిన్ని రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  
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కీరత్నలు 83:13 => నా దేవా, సుడి తిరుగు ధూళివలెను గాలి యెదుటి వగుడాకులవలెను వారిని 

చేయుము 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

యెషయా 1:25 => నా హసత్ము నీమీద పెటిట్ కాష్రము వేసి నీ మషుట్ను నిరమ్లము చేసి నీలో కలిపిన 

తగరమంతయు తీసివేసెదను.  

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 10:17 => ఇశార్యేలుయొకక్ వెలుగు అగిన్యును అతని పరిశుదధ్ దేవుడు 

జావ్లయునగును; అది అషూష్రుయొకక్ బలురకక్సిచెటల్కును గచచ్పొదలకును అంటుకొని 

ఒకక్దినమున వాటిని మింగివేయును.  

యెషయా 21:10 => నేను నూరిచ్న నా ధానయ్మా, నా కళల్ములో నూరచ్బడినవాడా, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవావలన నేను వినిన సంగతి నీకు తెలియజెపిప్యునాన్ను.  

యెషయా 27:4 => నాయందు కోర్ధము లేదు గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను ఒకవేళ 

నుండినయెడల యుదధ్ము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచిచ్ తపప్క వాటిని 

కాలిచ్వేయుదును. 

యెషయా 28:28 => మనుషుయ్లు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేదయ్గాడును 

ఎలల్పుప్డు దాని నూరుచ్చుండడు ఎలల్పుప్డును అతడు బండిచకర్మును గుఱఱ్ములను దాని మీద 

నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!  
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యెషయా 30:28 => ఆయన ఊపిరి కుతికలలోతు వచుచ్ పర్వాహమైన నదివలె ఉనన్ది 

వయ్రథ్మైనవాటిని చెదరగొటుట్ జలెల్డతో అది జనములను గాలించును తోర్వ తపిప్ంచు కళె ల్ము జనుల 

దవడలలో ఉండును. 

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

యెహెజేక్లు 21:32 => అగిన్ నినున్ మింగును, నీ రకత్ము దేశములో కారును, నీవెనన్టికిని 

జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:15 => అనయ్జనులలో నినున్ చెదరగొటుట్దును, ఇతర దేశములకు నినున్ 

వెళల్గొటుట్దును. 

యెహెజేక్లు 24:11 => తరువాత దానికి తగిలిన మషుట్ను మడిడ్యు పోవునటుల్ అది వేడియై మెరుగు 

పటుట్వరకు వటిట్చటిట్ పొయియ్మీదనే యుంచుము. 

యోవేలు 2:5 => రథములు ధవ్ని చేయునటుల్ కొయయ్కాలు అగిన్లో కాలుచు ధవ్ని చేయునటుల్ 

యుదధ్మునకు సిదధ్మైన శూరులు ధవ్ని చేయునటుల్ అవి పరవ్త శిఖరములమీద గంతులు 

వేయుచునన్వి. 

మలాకీ 2:4 => అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను 

నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడ డ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 
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మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

లూకా 23:31 => వారు పచిచ్ మార్నుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:20 => అతడు ఎరుగననక ఒపుప్కొనెను; కీర్సుత్ను కానని ఒపుప్కొనెను. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

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

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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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 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

వచనము 16 

యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో ఆకాశము తెరవబడెను, 

దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 

మారుక్ 1:9 => ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచిచ్ యొరాద్నులో 

యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

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

పొందుచుండిరి. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

వచనము 17 
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మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

లూకా 1:43 => నా పర్భువు తలిల్ నాయొదద్కు వచుచ్ట నాకేలాగు పార్పిత్ంచెను?  

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

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:4 => అందుకు నీకొదేము ముసలివాడైన మనుషుయ్డేలాగు జనిమ్ంపగలడు? 

రెండవమారు తలిల్ గరబ్మందు పర్వేశించి జనిమ్ంపగలడా అని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5 => యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్ము ఇచెచ్ను గాని కొదిద్ దినములలోగా 

మీరు పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందెదరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6 => కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు 

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 
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అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

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

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

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

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

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

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

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

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 
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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. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

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

మహాశబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి. 

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

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

పర్కటన 7:13 => పెదద్లలో ఒకడు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? ఎకక్డనుండి 

వచిచ్రని ననున్ అడిగెను.  

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

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 
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పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 
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వచనము 1 

అపుప్డు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆతమ్వలన అరణయ్మునకు కొనిపోబడెను. 

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. 

కీరత్నలు 40:7 => అపుప్డు పుసత్కపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము నేను 

వచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 8:29 => ననున్ పంపినవాడు నాకు తోడైయునాన్డు; ఆయనకిషట్మైన కారయ్ము 

నేనెలల్పుప్డును చేయుదును గనుక ఆయన ననున్ ఒంటరిగా విడిచిపెటట్లేదని చెపెప్ను. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 
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యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

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

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

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 యోహాను 2:6 => ఆయనయందు నిలిచియునన్వాడనని చెపుప్కొనువాడు ఆయన ఏలాగు 

నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బదుధ్డైయునాన్డు. మనమాయనయందునాన్మని దీనివలన 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 7:5 => తనకు యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పర్కారము నోవహు యావతుత్ చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 40:20 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను 

తీసికొని మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము 

నుంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  

1 దినవృతాత్ంతములు 22:13 => యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల 

పర్కారముగాను ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల 

నీవు వృదిధ్పొందుదువు; ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 
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మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

మారుక్ 14:12 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించునపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళిల్ సిదధ్పరచవలెనని 

కోరుచునాన్వని ఆయన నడుగగా, 

లూకా 2:21 => ఆ శిశువునకు సునన్తి చేయవలసిన యెనిమిదవ దినము వచిచ్నపుప్డు, 

గరభ్మందాయన పడకమునుపు దేవదూత చేత పెటట్బడిన యేసు అను పేరు వారు ఆయనకు పెటిట్రి. 

లూకా 2:39 => అంతట వారు పర్భువు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న సమసత్ము తీరిచ్న పిమమ్ట 

గలిలయలోని నజరేతను తమ ఊరికి తిరిగివెళిల్రి. 

లూకా 2:51 => అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచిచ్ వారికి లోబడి 

యుండెను. ఆయన తలిల్ ఈ సంగతులనిన్టిని తన హృదయములో భదర్ము చేసికొనెను. 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదుధ్లైరి. 

లూకా 22:8 => యేసు పేతురును యోహానును చూచి మీరు వెళిల్ మనము భుజించుటకై పసాక్ను 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని వారిని పంపెను. 

యోహాను 5:1 => అటుతరువాత యూదుల పండుగ యొకటి వచెచ్ను గనుక యేసు 

యెరూషలేమునకు వెళె ల్ను. 

యోహాను 7:10 => అయితే ఆయన సహోదరులు పండుగకు వెళిల్పోయిన తరువాత ఆయనకూడ 

బహిరంగముగా వెళల్క రహసయ్ముగా వెళె ల్ను. 

యోహాను 8:49 => యేసు నేను దయయ్ము పటిట్నవాడను కాను, నా తండిర్ని ఘనపరచువాడను; 

మీరు ననున్ అవమానపరచుచునాన్రు. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

Page  of 328 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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

కనబడి, వారిలో ఒకొక్కక్ని మీద వార్లగ 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

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

సతరీయందు పుటిట్,  

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

వచనము 2 

నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన ఆకలిగొనగా 

మారుక్ 1:10 => వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము 

చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 

లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

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

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

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

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

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

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

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

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

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

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

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

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

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

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 
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యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

నిరగ్మకాండము 40:9 => మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 

నిరగ్మకాండము 40:12 => మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

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

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

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

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 
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యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

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

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

పర్కటన 4:1 => ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, అదిగో పరలోకమందు ఒక తలుపు 

తెరువబడియుండెను. మరియు నేను మొదట వినిన సవ్రము బూరధవ్ని వలె నాతో మాటలాడగా 

వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు ఇకక్డికి ఎకిక్రముమ్; ఇకమీదట జరుగవలసిన వాటిని నీకు 

కనుపరచెదననెను 
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వచనము 3 

ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ రొటెట్లగునటుల్ 

ఆజాఞ్పించుమనెను 

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

కాలమందైనను ఆయన సవ్రము వినలేదు; ఆయన సవ్రూపము చూడలేదు.  

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.  

పర్కటన 14:2 => మరియు విసాత్రమైన జలముల ధవ్నితోను గొపప్ ఉరుము ధవ్నితోను సమానమైన 

యొక శబద్ము పరలోకములోనుండి రాగా వింటిని. నేను వినిన ఆ శబద్ము వీణలు వాయించుచునన్ 

వైణికుల నాదమును పోలినది. 

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 
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యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

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

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

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

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

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

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

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

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

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 
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ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళిల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 3:8 => తాను అరిప్ంచుదాని తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:31 => మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటే ల్ దీని 

కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 15:15 => యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని 

వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:3 => యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, 

గొఱఱ్మేకలలోని దానినేకాని, దహనబలిగానైనను, బలిగానైనను తెచిచ్, మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో, 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

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

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

2 సమూయేలు 7:14 => నేనతనికి తండిర్నైయుందును. అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; అతడు 

పాపము చేసినయెడల నరుల దండముతోను మనుషుయ్లకు తగులు దెబబ్లతోను అతని శికిష్ంతును 

గాని 

2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 
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2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:16 => నా పేరు ఈ మందిరమునకు నితయ్ము ఉండునటుల్గా నేను దాని 

కోరుకొని పరిశుదధ్పరచితిని, నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను నితయ్ము దానిమీద నుండును. 

ఎసేత్రు 6:6 => రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచువానికి ఏమి చేయవలెనని రాజు అతని నడుగగా 

హామాను ననున్ గాక మరి ఎవరిని రాజు ఘనపరచ నపేకిష్ంచునని తనలో తాననుకొని రాజుతో 

ఇటల్నెను 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

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

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

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

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

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

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

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  
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యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 4:31 => రాజు నోట ఈ మాట యుండగా ఆకాశమునుండి యొక శబద్ము వచెచ్ను, 

ఏదనగా రాజగు నెబుకదెన్జరూ, యిదే నీకు పర్కటన నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి తొలగిపోయెను. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

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

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 
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లూకా 3:21 => పర్జలందరును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు యేసు కూడ బాపిత్సమ్ము పొంది పార్రథ్న 

చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

లూకా 22:70 => అందుకు వారందరు అటల్యితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన 

మీరనన్టుట్ నేనే ఆయనను అని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

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

అపప్గించియునాన్డు. 

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

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 5:32 => ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్ వేరొకడు కలడు; ఆయన ననున్గూరిచ్ ఇచుచ్ సాక్షయ్ము 

సతయ్మని యెరుగుదును. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:29 => ననున్ పంపినవాడు నాకు తోడైయునాన్డు; ఆయనకిషట్మైన కారయ్ము 

నేనెలల్పుప్డును చేయుదును గనుక ఆయన ననున్ ఒంటరిగా విడిచిపెటట్లేదని చెపెప్ను. 

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

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 
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రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

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

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

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

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

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 4 

అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి వచుచ్ పర్తి 

మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మారుక్ 1:12 => వెంటనే పరిశుదాధ్తమ్ ఆయనను అరణయ్ములోనికి తోర్సికొనిపోయెను. 
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మారుక్ 1:13 => ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణయ్ములో నలువదిదినములు 

అడవిమృగములతోకూడ నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

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

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

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

ఆతమ్చేత అరణయ్ములో నడిపింపబడి 

లూకా 4:2 => అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి 

తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా 

లూకా 4:3 => అపవాది నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, రొటెట్ అగునటుల్ ఈ రాతితో చెపుప్మని 

ఆయనతో చెపెప్ను 

లూకా 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

లూకా 4:10 => నినున్ కాపాడుటకు నినున్ గూరిచ్ తన దూతలకు ఆజాఞ్పించును. 
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లూకా 4:11 => నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్ చేతులతో ఎతిత్కొందురు అని 

వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 4:12 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు అని చెపప్బడి యునన్దని 

వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 4:13 => అపవాది పర్తి శోధనను ముగించి, కొంతకాలము ఆయనను విడిచిపోయెను. 

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

కుమారులైయుందురు. 

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 రాజులు 2:16 => అతనితో ఇటల్నిరి ఇదిగో నీ దాసులమైన మాయొదద్ ఏబదిమంది 

బలముగలవారునాన్రు; మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిముమ్; యెహోవా 

ఆతమ్ అతనిని ఎతిత్ యొక పరవ్తము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి 

చేయగా అతడు ఎవరిని పంపవదద్నెను. 

యెహెజేక్లు 3:12 => అంతలో ఆతమ్ ననెన్తిత్కొనిపోగా యెహోవా పర్భావమునకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక అను శబద్మొకటి ఆయన యునన్ సథ్లమునుండి ఆరాభ్టముతో నా వెనుక పలుకుట 

నేను వింటిని. 

యెహెజేక్లు 3:14 => ఆతమ్ ననెన్తిత్ తోడుకొనిపోగా నా మనసుస్నకు కలిగిన రౌదార్గిన్చేత బహుగా 

వాయ్కులపడుచు కొటుట్కొనిపోయినపుప్డు, యెహోవా హసత్ము నా మీద బలముగా వచెచ్ను. 

యెహెజేక్లు 8:3 => మరియు చెయియ్వంటిది ఒకటి ఆయన చాపి నా తలవెండుర్కలు పటుట్కొనగా 

ఆతమ్ భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ననెన్తిత్ , నేను దేవుని దరశ్నములను చూచుచుండగా 

యెరూషలేమునకు ఉతత్రపువైపుననునన్ ఆవరణ దావ్రముదగగ్ర రోషము పుటిట్ంచు విగర్హసాథ్నములో 

ననున్ దించెను. 
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యెహెజేక్లు 11:1 => పిమమ్ట ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ యెహోవా మందిరపు తూరుప్ గుమమ్ము నొదద్కు 

చేరిచ్ ననున్ దింపగా గుమమ్పు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుషుయ్లు కనబడిరి; వారిలో జనులకు 

పర్ధానులైన అజూజ్రు కుమారుడగు యజనాయ్యు బెనాయా కుమారుడగు పెలటాయ్యు నాకు కనబడిరి. 

యెహెజేక్లు 11:24 => తరువాత ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్, నేను దైవాతమ్వశుడను కాగా, దరశ్నములో 

నైనటుట్ కలీద్యులదేశమునందు చెరలో ఉనన్వారియొదద్కు ననున్ దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన 

దరశ్నము కనబడకుండ పైకెకెక్ను. 

యెహెజేక్లు 40:2 => దేవుని దరశ్నవశుడనైన ననున్ ఇశార్యేలీయుల దేశములోనికి తోడుకొనివచిచ్, 

మిగుల ఉనన్తమైన పరవ్తముమీద ఉంచెను. దానిపైన దకిష్ణపుతటుట్న పటట్ణమువంటిదొకటి 

నాకగుపడెను. 

యెహెజేక్లు 43:5 => ఆతమ్ ననున్ ఎతిత్ లోపటి ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా యెహోవా 

తేజోమహిమతో మందిరము నిండియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

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

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 
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హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

నాయ్యాధిపతులు 13:25 => మరియు యెహోవా ఆతమ్ జొరాయ్కును ఎషాత్యోలుకును మధయ్నునన్ 

మహనెదానులో అతని రేపుటకు మొదలుపెటెట్ను. 

కీరత్నలు 89:22 => ఏ శతుర్వును అతనిమీద జయమునొందడు దోషకారులు అతని బాధపరచరు. 

కీరత్నలు 118:13 => నేను పడునటుల్ నీవు ననున్ గటిట్గా తోసితివి యెహోవా నాకు సహాయము 

చేసెను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

1 తిమోతి 3:11 => అటువలె పరిచరయ్ చేయు సతరీలును మానుయ్లై కొండెములు చెపప్నివారును, 

మితానుభవము గలవారును, అనిన్ విషయములలో నమమ్కమైనవారునై యుండవలెను. 

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 5 

అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను 

నిలువబెటిట్ 
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నిరగ్మకాండము 24:18 => అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ 

కొండమీద రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 

నిరగ్మకాండము 34:28 => అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. 

అతడు భోజనము చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా పది 

ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద వార్సెను 

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

సంబంధమైన పలకలను తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద 

నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని. 

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

పాపములవలన ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:25 => కాగా నేను మునుపు సాగిలపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని నలువది 

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు సాగిలపడితిని. యెహోవా మిముమ్ను నశింపజేసెదననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

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

పర్యాణముచేసి, దేవుని పరవ్తమని పేరుపెటట్బడిన హోరేబునకు వచిచ్ 

లూకా 4:2 => అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి 

తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా 

మతత్యి 21:18 => ఉదయమందు పటట్ణమునకు మరల వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను. 

మారుక్ 11:12 => మరునాడు వారు బేతనియనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొని 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 
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హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

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. 

ఆదికాండము 7:12 => నలుబది పగళుల్ను నలుబది రాతుర్లును పర్చండ వరష్ము భూమిమీద 

కురిసెను. 

1 సమూయేలు 17:16 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు ఉదయమునను సాయంతర్మునను బయలుదేరుచు 

నలువది దినములు తనున్ తాను అగుపరచుకొనుచు వచెచ్ను.  

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

కీరత్నలు 109:24 => ఉపవాసముచేత నా మోకాళుల్ బలహీనమాయెను నా శరీరము పుషిట్ తగిగ్ 

చికిక్పోయెను. 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

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

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

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

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 
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వచనము 6 

నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల కాజాఞ్పించును, నీ 

పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  

యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

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

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

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

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

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

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

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

లూకా 4:3 => అపవాది నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, రొటెట్ అగునటుల్ ఈ రాతితో చెపుప్మని 

ఆయనతో చెపెప్ను 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 
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ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

ఆదికాండము 25:29 => ఒకనాడు యాకోబు కలగూరవంటకము వండుకొనుచుండగా ఏశావు 

అలసినవాడై పొలములోనుండి వచిచ్ 

ఆదికాండము 25:30 => నేను అలసియునాన్ను; ఆ యెఱఱ్ యెఱఱ్గా నునన్ దానిలో కొంచెము 

దయచేసి నాకు పెటుట్మని అడిగెను; అందుచేత అతని పేరు ఎదోము అనబడెను. 

ఆదికాండము 25:31 => అందుకు యాకోబు నీ జేయ్షఠ్తవ్ము నేడు నాకిమమ్ని అడుగగా 

ఆదికాండము 25:32 => ఏశావు నేను చావబోవుచునాన్ను గదా జేయ్షఠ్తవ్ము నాకెందుకనెను 

ఆదికాండము 25:33 => యాకోబు నేడు నాతో పర్మాణము చేయుమనెను. అతడు యాకోబుతో 

పర్మాణము చేసి అతనికి జేయ్షఠ్తవ్మును అమిమ్వేయగా 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

నిరగ్మకాండము 16:3 => ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ 

కూరుచ్ండి తృపిత్గా ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ 

సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని 

వచిచ్తిరని వారితో ననగా 
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సంఖాయ్కాండము 11:4 => వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

సంఖాయ్కాండము 11:5 => ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును 

దోసకాయలును కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడ డ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు 

మా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:6 => ఈ మనాన్ కాక మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 78:17 => అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకను పాపము చేయుచునే వచిచ్రి 

అడవిలో మహోనన్తుని మీద తిరుగబడిరి. 

కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

జెకరాయ్ 10:5 => వారు యుదధ్ము చేయుచు వీధుల బురదలో శతుర్వులను తొర్కుక్ 

పరాకర్మశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుదధ్ము చేయగా 

గుఱఱ్ములను ఎకుక్వారు సిగుగ్నొందుదురు. 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 
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మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

వచనము 7 

అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని నీవు 

శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

లూకా 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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లూకా 4:12 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు అని చెపప్బడి యునన్దని 

వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

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. 

లూకా 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 14:16 => యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 14:17 => వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు 

లేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 14:18 => అందుకాయన వాటిని నాయొదద్కు తెండని చెపిప్ 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 
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నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

నిరగ్మకాండము 16:15 => ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి 

అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:35 => ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది 

యేండుల్ మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి. 

నిరగ్మకాండము 23:15 => పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ 

ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు 

ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 
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1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలా ష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:44 => పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన 

తరువాత మిగిలిపోయెను. 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 

2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 
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హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:11 => మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను 

నాశనము చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలములను రాలప్క యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మారుక్ 6:38 => అందుకాయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వి? పోయి చూడుడని వారితో చెపెప్ను. 

వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలు నునన్వనిరి.  

మారుక్ 6:39 => అపుప్డాయన పచిచ్కమీద అందరు పంకుత్లు పంకుత్లుగా కూరుచ్ండవలెనని 

వారికాజాఞ్పింపగా 

మారుక్ 6:40 => వారు నూరేసిమంది చొపుప్నను ఏబదేసిమంది చొపుప్నను పంకుత్లు తీరి 

కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

మారుక్ 6:43 => తరువాత మిగిలిన చేపలును రొటెట్ముకక్లును పండెర్ండు గంపెళుల్ ఎతిత్రి. 

మారుక్ 6:44 => ఆ రొటెట్లు తినినవారు అయిదువేలమంది పురుషులు. 
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మారుక్ 8:4 => అందుకాయన శిషుయ్లు ఈ అరణయ్ పర్దేశములో ఒకడెకక్డనుండి రొటెట్లు తెచిచ్, 

వీరిని తృపిత్పరచగలడని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 8:5 => ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

మారుక్ 8:7 => కొనిన్ చినన్ చేపలు కూడ వారియొదద్నుండగా ఆయన ఆశీరవ్దించి వాటినికూడ 

వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 8:9 => భోజనము చేసినవారు ఇంచుమించు నాలుగు వేలమంది. వారిని పంపివేసిన 

వెంటనే 

యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:8 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అందెర్య 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 
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యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

యోహాను 6:15 => రాజుగా చేయుటకు వారు వచిచ్ తనున్ బలవంతముగా పటుట్కొనబోవుచునాన్రని 

యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళె ల్ను. 

యోహాను 6:31 => భుజించుటకు పరలోకమునుండి ఆయన ఆహారము వారికి అనుగర్హించెను 

అని వార్యబడినటుట్ మన పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను భుజించిరని ఆయనతో చెపిప్రి.  

యోహాను 6:32 => కాబటిట్ యేసు పరలోకమునుండి వచుచ్ ఆహారము మోషే మీకియయ్లేదు, నా 

తండిర్యే పరలోకమునుండి వచుచ్ నిజమైన ఆహారము మీకనుగర్హించుచునాన్డు. 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:34 => కావున వారు పర్భువా , యీ ఆహారము ఎలల్పుప్డును మాకు 

అనుగర్హించుమనిరి. 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

యోహాను 6:36 => నాయందు విశావ్సముంచువాడు ఎపుప్డును దపిప్గొనడు. 

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

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 
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యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

యోహాను 6:41 => కుమారుని చూచి ఆయనయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నితయ్జీవము 

పొందుటయే నా తండిర్ చితత్ము; అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:42 => కాబటిట్ నేను పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమని ఆయన చెపిప్నందున 

యూదులు ఆయననుగూరిచ్ సణుగుకొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? 

యోహాను 6:43 => ఈయన తలిదండుర్లను మనమెరుగుదుము గదా? నేను పరలోకమునుండి 

దిగివచిచ్యునాన్నని ఈయన ఏలాగు చెపుప్చునాన్డనిరి. 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 6:46 => వారందరును దేవునిచేత బోధింపబడుదురు అని పర్వకత్ల లేఖనములలో 

వార్యబడియునన్ది గనుక తండిర్వలన విని నేరుచ్కొనిన పర్తివాడును నాయొదద్కు వచుచ్ను.  

యోహాను 6:47 => దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ మరియెవడును తండిర్ని 

చూచియుండలేదు; ఈయనే తండిర్ని చూచియునన్వాడు. 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 6:59 => ఆయన కపెరన్హూములో బోధించుచు సమాజమందిరములో ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

ఆదికాండము 42:2 => మరియు అతడు చూడుడి, ఐగుపుత్లో ధానయ్మునన్దని వింటిని, మనము 

చావక బర్దుకునటుల్ మీరు అకక్డికి వెళిల్ మనకొరకు అకక్డనుండి ధానయ్ము కొనుకొక్ని రండని చెపప్గా 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 
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యెషయా 38:16 => పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్ 

జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు ననున్ జీవింపజేయుదువు 

దానియేలు 1:15 => పది దినములైన పిమమ్ట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు 

బాలురందరి ముఖముల కంటె సౌందరయ్ముగాను కళగాను కనబడగా 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

వచనము 8 

మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, యీ లోక 

రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  
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యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:4 => మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబటిట్ యిరువది 

మూరలు వెడలుప్, నూట ఇరువది మూరలు ఎతుత్, దాని లోపలిభాగమును పర్సశత్మైన బంగారముతో 

అతడు పొదిగించెను. 

1 రాజులు 6:3 => పరిశుదధ్సథ్లము ఎదుటనునన్ ముఖమంటపము మందిరముయొకక్ వెడలుప్నుబటిట్ 

యిరువది మూరల పొడవు, మందిరము ముందర అది పది మూరల వెడలుప్. 

యెషయా 26:10 => దుషుట్లకు దయచూపినను వారు నీతిని నేరుచ్కొనరు వారు ధరమ్కేష్తర్ములో 

నివసించినను యెహోవా మాహాతమ్య్ము ఆలోచింపక అనాయ్యము చేయుదురు. 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 9 

నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని ఆయనతో చెపప్గా 
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మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

కీరత్నలు 91:12 => నీ పాదములకు రాయి తగులకుండ వారు నినున్ తమచేతులమీద ఎతిత్ 

పటుట్కొందురు 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

లూకా 4:10 => నినున్ కాపాడుటకు నినున్ గూరిచ్ తన దూతలకు ఆజాఞ్పించును. 

లూకా 4:11 => నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్ చేతులతో ఎతిత్కొందురు అని 

వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 4:12 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు అని చెపప్బడి యునన్దని 

వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 5:23 => పర్ళయమును కాష్మమును వచుచ్నపుప్డు నీవు వాటిని నిరల్క్షయ్ము చేయుదువు 

అడవిమృగములకు నీవు ఏమాతర్మును భయపడవు 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 
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కీరత్నలు 34:20 => ఆయన వాని యెముకలనిన్టిని కాపాడును వాటిలో ఒకక్టియైనను విరిగిపోదు. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 6:13 => మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో నిటల్నెను ఇశార్యేలీయులను 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి తాము వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును ఫరో యొదద్కును 

వెళల్వలెనని వారి కాజాఞ్పించెను. 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

వచనము 10 

Page  of 362 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను అని 

వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

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

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళిల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 17:7 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు చేసిన వాదమును బటిట్యు యెహోవా మన 

మధయ్ ఉనాన్డో లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బటిట్యు అతడు ఆ చోటికి మసాస్ అనియు 

మెరీబా అనియు పేరుల్ పెటెట్ను. 

Page  of 363 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

సంఖాయ్కాండము 14:22 => నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా 

మహిమను చూచిన యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:16 => మీరు మసాస్లో మీ దేవుడైన యెహోవాను శోధించినటుల్ 

ఆయనను శోధింపకూడదు. 

కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:41 => మాటిమాటికి వారు దేవుని శోధించిరి మాటిమాటికి ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవునికి 

సంతాపము కలిగించిరి. 

కీరత్నలు 78:56 => అయినను వారు మహోనన్తుడైన దేవుని శోధించి తిరుగుబాటు చేసిరి ఆయన 

శాసనముల ననుసరింపకపోయిరి.  

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

కీరత్నలు 106:14 => అరణయ్ములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 
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లూకా 4:12 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు అని చెపప్బడి యునన్దని 

వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

వచనము 11 

అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

లూకా 4:5 => అపుప్డు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజయ్ములనిన్టిని ఒక 

నిమిషములో ఆయనకు చూపించి 

లూకా 4:6 => ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజయ్ముల మహిమయు నీకితుత్ను; అది నాకపప్గింపబడి 

యునన్ది, అదెవనికి నేను ఇయయ్గోరుదునో వానికితుత్ను; 

లూకా 4:7 => కాబటిట్ నీవు నాకు మొర్కిక్తివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

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

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

ఎసేత్రు 5:11 => తనకు కలిగిన గొపప్ ఐశవ్రయ్మునుగూరిచ్యు, చాలామంది పిలల్లు 

తనకుండుటనుగూరిచ్యు, రాజు తనున్ ఘనపరచి రాజు కిర్ందనుండు అధిపతులమీదను 

సేవకులమీదను తనున్ ఏలాగున పెదద్గాచేసెనో దానినిగూరిచ్యు వారితో మాటలాడెను. 
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కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

దానియేలు 4:30 => రాజు బబులోనను ఈ మహా విశాలపటట్ణము నా బలాధికారమును నా పర్భావ 

ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కటిట్ంచినది కాదా అని తనలో తాననుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

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

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

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

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

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. 

ఆదికాండము 31:1 => లాబాను కుమారులు మన తండిర్కి కలిగినది యావతుత్ను యాకోబు 

తీసికొని, మన తండిర్కి కలిగిన దానివలన ఈ యావదాసిత్ సంపాదించెనని చెపుప్కొనిన మాటలు 

యాకోబు వినెను. 
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సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:37 => బాలాకు బిలాముతో నినున్ పిలుచుటకు నేను నీయొదద్కు దూతలను 

పంపియుంటిని గదా. నాయొదద్కు నీవేల రాకపోతివి? నినున్ ఘనపరచ సమరుథ్డను కానా? అనెను. 

దానియేలు 2:31 => రాజా, తాము చూచుచుండగా బర్హామ్ండమగు ఒక పర్తిమ కనబడెను గదా. ఈ 

గొపప్ పర్తిమ మహా పర్కాశమును, భయంకరమునైన రూపమును గలదై తమరి యెదుట నిలిచెను. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

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

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

వచనము 12 

యాహాను చెరపటట్బడెనని యేసు విని గలిలయకు తిరిగి వెళిల్ 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

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

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 
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1 సమూయేలు 2:7 => యెహోవా దారిదర్య్మును ఐశవ్రయ్మును కలుగజేయువాడు 

కుర్ంగజేయువాడును లేవనెతుత్వాడును ఆయనే. 

1 సమూయేలు 2:8 => దరిదుర్లను అధికారులతో కూరుచ్ండబెటుట్టకును మహిమగల 

సింహాసనమును సవ్తంతిర్ంపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెతుత్వాడు ఆయనే లేమిగలవారిని 

పెంటకుపప్మీదినుండి లేవనెతుత్వాడు ఆయనే . భూమియొకక్ సత్ంభములు యెహోవా 

వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియునాన్డు. 

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 113:7 => పర్ధానులతో తన పర్జల పర్ధానులతో వారిని కూరుచ్ండబెటుట్టకై 

కీరత్నలు 113:8 => ఆయన నేలనుండి దరిదుర్లను లేవనెతుత్వాడు పెంట కుపప్మీదనుండి బీదలను 

పైకెతుత్వాడు 

సామెతలు 8:15 => నావలన రాజులు ఏలుదురు అధికారులు నాయ్యమునుబటిట్ పాలన చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  

దానియేలు 4:32 => తమయొదద్ నుండి మనుషుయ్లు నినున్ తరిమెదరు; నీవు అడవిజంతువుల మధయ్ 

నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ మేసెదవు; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన 
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అధికారియై యుండి, తానెవనికి దాని అనుగర్హింప నిశచ్యించునో వానికి అనుగర్హించునని నీవు 

తెలిసికొనువరకు ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగునని చెపెప్ను. 

దానియేలు 5:18 => రాజా చితత్గించుము; మహోనన్తుడగు దేవుడు మహరద్శను రాజయ్మును 

పర్భావమును ఘనతను నీ తండిర్యగు నెబుకదెన్జరునకు ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

దానియేలు 5:26 => టెకేల  అనగా ఆయన నినున్ తార్సులో తూచగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

దానియేలు 5:28 => బెల ష్సస్రు ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు దానియేలునకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి 

యతని 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

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

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

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

ఒపుప్కొనజేయును. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 10:20 => లేదుగాని, అనయ్జనులరిప్ంచు బలులు దేవునికి కాదు దయయ్ములకే 

అరిప్ంచుచునాన్రని చెపుప్చునాన్ను. మీరు దయయ్ములతో పాలివారవుట నాకిషట్ము లేదు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

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

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

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

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

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

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

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 
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సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:37 => బాలాకు బిలాముతో నినున్ పిలుచుటకు నేను నీయొదద్కు దూతలను 

పంపియుంటిని గదా. నాయొదద్కు నీవేల రాకపోతివి? నినున్ ఘనపరచ సమరుథ్డను కానా? అనెను. 

కీరత్నలు 95:6 => ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు పర్జలము ఆయన మేపు 

గొఱఱ్లము. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

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

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

వచనము 13 

నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో సముదర్తీరమందలి 

కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  
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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 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 పేతురు 5:9 => లోకమందునన్ మీ సహోదరులయందు ఈ విధమైన శర్మలే నెరవేరుచునన్వని 

యెరిగి, విశావ్సమందు సిథ్రులై వానిని ఎదిరించుడి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 2:1 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న మరియొక దినము తటసిథ్ంపగా, 

వారితోకూడ అపవాది యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 

జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:13 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన 

పేరట పర్మాణము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:14 => మీరు ఇతర దేవతలను, అనగా మీ చుటుట్నునన్ జనముల 

దేవతలను సేవింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయన నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 

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

నిషక్పటముగాను సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన 

దేవతలను తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 20:3 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:25 => నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అపుప్డు ఆయన నీ ఆహారమును 

నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను. 

నిరగ్మకాండము 34:14 => ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము 

రోషము గల యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:7 => నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు. 

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

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 
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ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

యెహోషువ 22:34 => రూబేనీయులును గాదీయులును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది 

మనమధయ్ను సాకిష్యగునని దానికి ఏద అను పేరు పెటిట్రి. 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు 

నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:8 => మీ పితరులవలె మీరు అవిధేయులుగాక యెహోవాకు లోబడి, 

ఆయన శాశవ్తముగా పరిశుదధ్ పరచిన ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములో పర్వేశించి, మీ దేవుడైన 

యెహోవా మహోగర్త మీ మీదినుండి తొలగిపోవునటుల్ ఆయనను సేవించుడి. 

కీరత్నలు 17:4 => మనుషుయ్ల కారయ్ముల విషయమైతే బలాతాక్రుల మారగ్ముల తపిప్ంచుకొనుటకై నీ 

నోటిమాటనుబటిట్ ననున్ నేను కాపాడుకొనియునాన్ను. 

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

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

దేవునికి నమసక్రింపకయు, ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అపప్గించి 

రాజుయొకక్ ఆజఞ్ను వయ్రథ్పరచిరి. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 
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మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 16:13 => ఏ సేవకుడును ఇదద్రు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని దేవ్షించి ఒకని 

పేర్మించును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరని 

చెపెప్ను. 

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

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

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

యెదుట సాగిలపడి, యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానికి నమసాక్రము చేయుచు  

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

చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాషాట్ంగపడి ఆమేన ;  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

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

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 
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సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

వచనము 14 

జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ సముదర్తీరమున అనయ్జనులు 

నివసించు గలిలయయు 

లూకా 4:13 => అపవాది పర్తి శోధనను ముగించి, కొంతకాలము ఆయనను విడిచిపోయెను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

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

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

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

ఉండెను. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 
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మారుక్ 1:13 => ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణయ్ములో నలువదిదినములు 

అడవిమృగములతోకూడ నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

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

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

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

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 19:6 => అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ 

బుడిడ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

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

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

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

రొటెట్యు కనబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:17 => మరియు రక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును, దేవుని వాకయ్మను ఆతమ్ఖడగ్మును 

ధరించుకొనుడి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:6 => ఆ సతరీ అరణయ్మునకు పారిపోయెను; అచచ్ట వారు వెయియ్నిన్ రెండువందల 

అరువది దినములు ఆమెను పోషింపవలెనని దేవుడామెకు ఒక సథ్లము సిదధ్పరచియుంచెను. 

వచనము 15 

చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ పర్దేశములోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 4:14 => అపుప్డు యేసు, ఆతమ్ బలముతో గలిలయకు తిరిగివెళె ల్ను; ఆయనను గూరిచ్న 

సమాచారము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

యోహాను 4:43 => ఆ రెండు దినములైన తరువాత ఆయన అకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయకు 

వెళె ల్ను. 
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యోహాను 4:54 => ఇది యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచిచ్ చేసిన రెండవ సూచక కిర్య. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:2 => కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు 

నీవేనా, మేము మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 3:24 => యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 

వచనము 16 

అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా పలుకబడినది నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

లూకా 4:30 => అయితే ఆయన వారి మధయ్నుండి దాటి తన మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 
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మతత్యి 17:24 => వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్నపుప్డు అరషెకెలు అను పనున్ 

వసూలుచేయువారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెలిల్ంపడా అని యడుగగా 

చెలిల్ంచుననెను. 

మారుక్ 1:21 => అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళిల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

యోహాను 6:17 => అంతలో చీకటాయెను గాని యేసు వారియొదద్కు ఇంకను రాలేదు. 

యోహాను 6:24 => కాబటిట్ యేసును ఆయన శిషుయ్లును అకక్డ లేకపోవుట జనసమూహము 

చూచినపుప్డు వారా చినన్ దోనెలెకిక్ యేసును వెదకుచు కపెరన్హూమునకు వచిచ్రి. 

యోహాను 6:59 => ఆయన కపెరన్హూములో బోధించుచు సమాజమందిరములో ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యెహోషువ 19:10 => మూడవవంతు చీటి వారి వంశముచొపుప్న జెబూలూనీయుల పక్షముగా 

వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ శారీదువరకు సాగెను. 

యెహోషువ 19:11 => వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి 

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 

యెహోషువ 19:12 => శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసోల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు 

దాబెరతునుండి యాఫీయకు ఎకిక్ 

యెహోషువ 19:13 => అకక్డనుండి తూరుప్ తటుట్ గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్ చీను వరకును సాగి 

నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక పోయెను. 

యెహోషువ 19:14 => దాని సరిహదుద్ హనాన్తోనువరకు ఉతత్రదికుక్న చుటుట్కొని అకక్డనుండి 

యిపాత్యేలు లోయలో నిలిచెను. 

యెహోషువ 19:15 => కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు 

పటట్ణములును వాటి పలెల్లును. 
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యెహోషువ 19:16 => ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న 

జెబూలూనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

యెహోషువ 19:32 => ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల పక్షమున వచెచ్ను. 

యెహోషువ 19:33 => వారి సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని సిందూరవనమును 

అదామియను కనుమను యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్ము వరకు సాగి 

యెహోషువ 19:34 => అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి 

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న యొరాద్ను నొదద్ 

యూదా వరకును వాయ్పించెను. 

యెహోషువ 19:35 => కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

యెహోషువ 19:36 => అదామా రామా హాసోరు 

యెహోషువ 19:37 => కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

యెహోషువ 19:38 => ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి పలెల్లు గాక 

పందొమిమ్ది పటట్ణములు. 

యెహోషువ 19:39 => ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 

ఆదికాండము 30:8 => అపుప్డు రాహేలు దేవుని కృప విషయమై నా అకక్తో పోరాడి 

గెలిచితిననుకొని అతనికి నఫాత్లి అను పేరు పెటెట్ను. 

ఆదికాండము 30:20 => అపుప్డు లేయా దేవుడు మంచి బహుమతి నాకు దయచేసెను; నా 

పెనిమిటికి ఆరుగురు కుమారులను కనియునాన్ను గనుక అతడికను నాతో కాపురము చేయుననుకొని 

అతనికి జెబూలూను అను పేరు పెటెట్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 
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లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళిల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 

యోహాను 4:43 => ఆ రెండు దినములైన తరువాత ఆయన అకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయకు 

వెళె ల్ను. 

వచనము 17 

అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ పొందుడని చెపుప్చు 

పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 
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మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

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

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

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

వినబడదు 

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

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

మతత్యి 12:21 => ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

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

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 
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యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్ లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 

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

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

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

నడువక జీవపు వెలుగు గలిగియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 18 

యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన 

అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు. 

యెహోషువ 20:7 => అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను 

కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 

యెహోషువ 21 :32 => నఫాత్ లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను , అనగా 

నరహంతుకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును 

దాని పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 

1 రాజులు 9:11 => సొలొమోను గలిలయ దేశమందునన్ యిరువది పటట్ణములను హీరాము 

కపప్గించెను. 

Page  of 384 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్ లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

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

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మారుక్ 1:39 => ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలో పర్కటించుచు, 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు నుండెను. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

వచనము 19 

ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగాచేతునని వారితో 

చెపెప్ను; 
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కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

కీరత్నలు 107:11 => బాధచేతను ఇనుప కటల్చేతను బంధింపబడినవారై చీకటిలోను 

మరణాంధకారములోను నివాసము చేయువారి హృదయమును  

కీరత్నలు 107:12 => ఆయన ఆయాసము చేత కుర్ంగజేసెను. వారు కూలియుండగా సహాయుడు 

లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 107:13 => కషట్కాలమందు వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి ఆపదలలోనుండి 

వారిని విడిపించెను 

కీరత్నలు 107:14 => వారి కటల్ను తెంపివేసి చీకటిలోనుండియు మరణాంధకారములోనుండియు 

వారిని రపిప్ంచెను. 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

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

అంధకారమందు కూరుచ్నన్ను యెహోవా నాకు వెలుగుగా నుండును. 

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

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  
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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 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

యోబు 3:5 => చీకటియు గాఢాంధకారమును మరల దానిని తమయొదద్కు తీసికొనును గాక. 

మేఘము దాని కముమ్ను గాక పగలును కముమ్నటిట్ అంధకారము దాని బెదరించును గాక 

యోబు 10:22 => కటికచీకటియై గాఢాంధకారమయమైన దేశమునకు భర్మ పుటిట్ంచు 

మరణాంధకార దేశమునకు వెలుగే చీకటిగాగల దేశమునకు నేను వెళల్కముందు కొంతసేపు నేను 

తెపప్రిలుల్నటుల్ ననున్ విడిచి నాజోలికి రాకుండుము. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 44:19 => అయితే నకక్లునన్చోట నీవు మముమ్ను బహుగా నలిపియునాన్వు 

గాఢాంధకారముచేత మముమ్ను కపిప్యునాన్వు 

యిరిమ్యా 13:16 => ఆయన చీకటి కమమ్జేయకమునుపే, మీ కాళుల్ చీకటి కొండలకు 

తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెటుట్చుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా 

చేయకమునుపే, మీ దేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి. 

ఆమోసు 5:8 => ఆయన సపత్ఋషీ నక్షతర్ములను మృగశీరష్ నక్షతర్మును సృషిట్ంచినవాడు, 

కారుచీకటిని ఉదయముగా మారుచ్వాడు, పగటిని రాతిర్ చీకటివలె మారుప్చేయువాడు, 

సముదర్జలములను పిలిచి వాటిని భూమిమీద పొరిల్ పారజేయువాడు. 

ఆదికాండము 49:21 => నఫాత్లి విడువబడిన లేడి అతడు ఇంపైన మాటలు పలుకును. 

నిరగ్మకాండము 27:21 => సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు 

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన 

కటట్డ. 
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లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

2 రాజులు 15:29 => ఇశార్యేలు రాజైన పెకహు దినములలో అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరు వచిచ్ 

ఈయోను పటట్ణమును, ఆబేలేబ్తమ్యకా పటట్ణమును, యానోయహు పటట్ణమును, కెదెషు 

పటట్ణమును, హాసోరు పటట్ణమును, గిలాదు దేశమును, గలిలయ దేశమును, నఫాత్లీ 

దేశమంతయును పటుట్కొని అచచ్టనునన్వారిని అషూష్రు దేశమునకు చెరగా తీసికొనిపోయెను. 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 

కీరత్నలు 18:28 => నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు 

వెలుగుగా చేయును 

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

దేశనివాసులమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

యిరిమ్యా 2:6 => ఐగుపుత్దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవా యెకక్డనునాన్డని 

అరణయ్ములో అనగా, ఎడారులు, గోతులుగల దేశములో అనావృషిట్యు గాఢాంధకారమును కలిగి, 

యెవరును సంచారమైనను నివాసమైనను చేయని దేశములో మముమ్ను నడిపించిన యెహోవా యెకక్డ 

ఉనాన్డని జనులు అడుగుటలేదు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 
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యోహాను 1:4 => ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుషుయ్లకు వెలుగైయుండెను. 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

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

వెలుగైయునాన్రు. 

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 

2 పేతురు 1:19 => మరియు ఇంతకంటె సిథ్రమైన పర్వచన వాకయ్ము మనకునన్ది. తెలల్వారి 

వేకువచుకక్ మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాకయ్ము చీకటిగల చోటున వెలుగిచుచ్ 

దీపమైనటుట్నన్ది; దానియందు మీరు లక్షయ్ముంచినయెడల మీకు మేలు. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 

వచనము 20 
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వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

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

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 10:12 => ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను.  

లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

లూకా 10:14 => అయినను విమరశ్కాలమునందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి 

గతి ఓరవ్దగినదై యుండును. 
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లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

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

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

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

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

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

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

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

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  
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2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

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

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

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

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

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

యెషయా 56:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నా రక్షణ వచుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది 

నా నీతి వెలల్డియగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. నాయ్యవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి 

నడుచుకొనుడి.  

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

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

మీకనుగర్హింపబడును. 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 
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లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

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

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

వచనము 21 

ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన యోహాను అను మరి 

యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు బాగుచేసి కొనుచుండగా 

చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 

మతత్యి 1:17 => ఇటుల్ అబార్హాము మొదలుకొని దావీదు వరకు తరములనిన్యు పదునాలుగు 

తరములు. దావీదు మొదలుకొని యూదులు బబులోనుకు కొనిపోబడిన కాలమువరకు పదునాలుగు 

తరములు; బబులోనుకు కొనిపోబడినది మొదలు కొని కీర్సుత్ వరకు పదునాలుగు తరములు. 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 
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లూకా 5:2 => ఆ సరసుస్ తీరముననునన్ రెండు దోనెలను చూచెను; జాలరులు వాటిలో నుండి దిగి 

తమ వలలు కడుగుచుండిరి. 

మతత్యి 15:29 => యేసు అకక్డనుండి వెళిల్, గలిలయ సముదర్తీరమునకు వచిచ్, కొండెకిక్ అకక్డ 

కూరుచ్ండగా 

సంఖాయ్కాండము 34:11 => షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న రిబాల్వరకు నుండును. 

ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదర్మునొడుడ్ను తగిలియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:17 => కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల 

దిగువగా, ఉపుప్ సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా 

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచిచ్తిని. 

లూకా 5:1 => జనసమూహము దేవుని వాకయ్ము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన 

గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరమున నిలిచి, 

యోహాను 6:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్ము, అనగా గలిలయ సముదర్ము దాటి 

అదద్రికి వెళె ల్ను. 

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

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 

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

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

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

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

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

పేతురుయొకక్ సహోదరుడైన అందెర్య. 

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

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

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

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

యోహాను 6:8 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అందెర్య 

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

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

నిరగ్మకాండము 3:10 => కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా 

పర్జలను నీవు ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:11 => యెహోవా దూత వచిచ్ అబీయెజీర్యుడైన యోవాషునకు కలిగిన 

ఒఫార్లోని మసత్కివృక్షము కిర్ంద కూరుచ్ండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిదోయ్ను మిదాయ్నీయులకు 

మరుగైయుండునటుల్ గానుగ చాటున గోధుమలను దుళల్గొటుట్చుండగా 

నాయ్యాధిపతులు 6:12 => యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాకర్మముగల బలాఢుయ్డా, 

యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 19:19 => ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు 

పండెర్ండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:21 => అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి 

మాంసమును గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

కీరత్నలు 78:70 => తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని గొఱఱ్ల దొడల్లోనుండి అతని పిలిపించెను. 
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కీరత్నలు 78:71 => పాడిగొఱఱ్లను వెంబడించుట మానిప్ంచి తన పర్జలైన యాకోబును, తన 

సావ్సథ్య్మైన ఇశార్యేలును మేపుటకై ఆయన అతనిని రపిప్ంచెను.  

కీరత్నలు 78:72 => అతడు యథారథ్హృదయుడై వారిని పాలించెను కారయ్ములయందు నేరప్రియై 

వారిని నడిపించెను. 

ఆమోసు 7:14 => అందుకు ఆమోసు అమజాయ్తో ఇటల్నెను నేను పర్వకత్నైనను కాను, పర్వకత్ యొకక్ 

శిషుయ్డనైనను కాను, కాని పసుల కాపరినై మేడిపండుల్ ఏరుకొనువాడను. 

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

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 సమూయేలు 16:19 => నునాన్డనగా సౌలు యెషష్యి యొదద్కు దూతలను పంపి, గొఱఱ్లయొదద్ 

నునన్ నీ కుమారుడైన దావీదును నాయొదద్కు పంపుమనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు నా జనులైన 

ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై యుండునటుల్, గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి 

తీసికొని 

ఆమోసు 1:1 => యూదారాజైన ఉజిజ్యా దినములలోను, ఇశార్యేలు రాజగు యెహోయాషు 

కుమారుడైన యరొబాము దినములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవతస్రములు ముందు, 

ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దరశ్న వివరము.  
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మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 1:16 => ఆయన గలిలయ సముదర్తీరమున వెళుల్చుండగా సీమోనును సీమోను 

సహోదరుడగు అందెర్యయు, సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు. 

లూకా 5:3 => ఆయన ఆ దోనెలలో సీమోనుదైన యొక దోనె యెకిక్ దరినుండి కొంచెము 

తోర్యుమని అతని నడిగి, కూరుచ్ండి దోనెలో నుండి జనసమూహములకు బోధించుచుండెను. 

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

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

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

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

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

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

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

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

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

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

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 
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1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

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

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

వచనము 22 

వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

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

అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

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

ఘనపరచును. 

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

వెంబడించుమనెను. 

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 47:10 => మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్యీము 

పటట్ణమువరకును చేపలు పటుట్వారు దాని పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు; మహాసముదర్ములో 

నునన్టుల్ సకల జాతి చేపలును దానియందు బహు విసాత్రముగా నుండును. 

మారుక్ 1:17 => యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా 

చేసెదనని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:18 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

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. 
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1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:16 => అది ఆలాగుండనియుయ్డి. నేను మీకు భారముగా ఉండలేదు గాని 

యుకిత్గలవాడనై మిముమ్ను తంతర్ముచేత పటుట్కొంటిని అని చెపుప్దురేమో. 

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

ఆ మందను అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  

1 రాజులు 19:19 => ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు 

పండెర్ండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

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

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 

వచనము 23 

యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న సువారత్ను 

పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 
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మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

1 రాజులు 19:21 => అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి 

మాంసమును గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

కీరత్నలు 119:60 => నీ ఆజఞ్లను అనుసరించుటకు నేను జాగుచేయక తవ్రపడితిని. 

మారుక్ 10:28 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమని 

ఆయనతో చెపప్సాగెను. 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

Page  of 401 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

యెషయా 6:8 => అపుప్డు నేను ఎవని పంపెదను? మా నిమితత్ము ఎవడు పోవునని పర్భువు 

సెలవియయ్గా వింటిని. అంతట నేను చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ పంపుమనగా 

మారుక్ 1:17 => యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా 

చేసెదనని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

వచనము 24 

ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను వేదనలచేతను 

పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, పక్షవాయువు 

గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

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

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

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

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 
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మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 1:19 => ఆయన ఇంక కొంతదూరము వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును అతని 

సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; వారు దోనెలో ఉండి తమ వలలు బాగుచేసికొనుచుండిరి. 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

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

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

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

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

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

లూకా 5:2 => ఆ సరసుస్ తీరముననునన్ రెండు దోనెలను చూచెను; జాలరులు వాటిలో నుండి దిగి 

తమ వలలు కడుగుచుండిరి. 

Page  of 403 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

వచనము 25 

గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు యొరాద్నునకు 

అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

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

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 
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వచనము 1 

ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

వచిచ్రి. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

మారుక్ 6:6 => ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

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

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

మతత్యి 12:9 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ వారి సమాజమందిరములో పర్వేశించినపుప్డు, ఇదిగో 

ఊచచెయియ్ గలవాడొకడు కనబడెను. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

కీరత్నలు 74:8 => దేవుని మందిరములను బొతిత్గా అణగదొర్కుక్దమనుకొని దేశములోని 

వాటిననిన్టిని వారు కాలిచ్యునాన్రు. 

మారుక్ 1:21 => అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళిల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

మారుక్ 1:39 => ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలో పర్కటించుచు, 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు నుండెను. 
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మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 

లూకా 4:15 => ఆయన అందరి చేత ఘనతనొంది, వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళిల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 4:44 => తరువాత ఆయన యూదయ సమాజమందిరములలో పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 13:10 => విశార్ంతిదినమున ఆయన యొక సమాజమందిరములో బోధించుచునన్పుప్డు 

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

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

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 వెళిల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18 => అపుప్డే అతని కనున్లనుండి పొరలవంటివి రాలగా దృషిట్ కలిగి, 

లేచి బాపిత్సమ్ము పొందెను; తరువాత ఆహారము పుచుచ్కొని బలపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:19 => పిమమ్ట అతడు దమసుక్లోనునన్ శిషుయ్లతో కూడ కొనిన్ 

దినములుండెను. 

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

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22 => అయితే సౌలు మరి ఎకుక్వగా బలపడి ఈయనే కీర్సుత్ అని రుజువు 

పరచుచు దమసుక్లో కాపురమునన్ యూదులను కలవరపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:27 => అయితే బరన్బా అతనిని దగగ్రతీసి అపొసత్లుల యొదద్కు 

తోడుకొనివచిచ్ అతడు తోర్వలో పర్భువును చూచెననియు, పర్భువు అతనితో మాటలాడెననియు, అతడు 

దమసుక్లో యేసు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించెననియు, వారికి వివరముగా తెలియపరచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:28 => అతడు యెరూషలేములో వారితోకూడ వచుచ్చు పోవుచు, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:29 => పర్భువు నామమునుబటిట్ ధైరయ్ముగా బోధించుచు, గీర్కు భాషను 

మాటాల్డు యూదులతో మాటలాడుచు తరిక్ంచుచునుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:31 => కావున యూదయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతట 

సంఘము కేష్మాభివృదిధ్నొందుచు సమాధానము కలిగియుండెను; మరియు పర్భువునందు భయమును 

పరిశుదాధ్తమ్ ఆదరణయు కలిగి నడుచుకొనుచు విసత్రించుచుండెను. 

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

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

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

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

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

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:35 => వెంటనే అతడు లేచెను. లుదద్లోను షారోనులోను కాపురమునన్ 

వారందరు అతని చూచి పర్భువుతటుట్ తిరిగిరి. 

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

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

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

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

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

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

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

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

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

పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అపప్గించెను. 

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

విశావ్సముంచిరి. 

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

బహుదినములు నివసించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4 => అతడు పర్తి విశార్ంతిదినమున సమాజమందిరములో 

తరిక్ంచుచు, యూదులను గీర్సు దేశసుథ్లను ఒపిప్ంచుచు నుండెను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

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

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 
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లూకా 8:1 => వెంటనే ఆయన దేవుని రాజయ్ సువారత్ను తెలుపుచు, పర్కటించుచు, పర్తి 

పటట్ణములోను పర్తి గార్మములోను సంచారము చేయుచుండగా 

లూకా 20:1 => ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయములో పర్జలకు బోధించుచు సువారత్ను 

పర్కటించుచునన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పెదద్లతోకూడ ఆయన మీదికివచిచ్ 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

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

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

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

కుదురుచ్వాడు. 

మారుక్ 1:32 => సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు 

పటిట్నవారిని ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మారుక్ 1:33 => పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 

లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 

దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 
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లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

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

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

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

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

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

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 4:14 => అపుప్డు యేసు, ఆతమ్ బలముతో గలిలయకు తిరిగివెళె ల్ను; ఆయనను గూరిచ్న 

సమాచారము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను. 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 4:37 => అంతట ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము ఆ పార్ంతములందంతటను వాయ్పించెను. 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

లూకా 6:6 => మరియొక విశార్ంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరములోనికి వెళిల్ 

బోధించుచునన్పుప్డు, అకక్డ ఊచ కుడిచెయియ్ గలవాడొకడుండెను. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 4:45 => గలిలయులుకూడ ఆ పండుగకు వెళుళ్వారు గనుక యెరూషలేములో పండుగ 

సమయమున ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్యు వారు చూచినందున ఆయన గలిలయకు వచిచ్నపుప్డు 

వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 
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యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

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

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 => ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

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

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

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

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

వచనము 2 

అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

మతత్యి 9:26 => ఈ సమాచారము ఆ దేశమంతటను వాయ్పించెను. 

మతత్యి 9:31 => అయినను వారు వెళిల్ ఆ దేశమంతట ఆయన కీరిత్ పర్చురముచేసిరి. 

మతత్యి 14:1 => ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము 

విని 

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 
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1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:17 => కాబటిట్ దావీదు కీరిత్ ఇశార్యేలీయుల పర్దేశములందంతట 

పర్సిదిధ్యాయెను; యెహోవా అతని భయము అనయ్జనులకందరికి కలుగజేసెను. 

మారుక్ 1:28 => వెంటనే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము తవ్రలో గలిలయ పార్ంతములందంతట 

వాయ్పించెను. 

లూకా 4:14 => అపుప్డు యేసు, ఆతమ్ బలముతో గలిలయకు తిరిగివెళె ల్ను; ఆయనను గూరిచ్న 

సమాచారము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను. 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

2 సమూయేలు 8:6 => దమసుక్ వశముననునన్ సిరియదేశమందు దండును ఉంచగా, సిరియనులు 

దావీదునకు దాసులై కపప్ము చెలిల్ంచుచుండిరి. దావీదు ఎకక్డికి పోయినను యెహోవా అతనిని 

కాపాడుచుండెను. 

లూకా 2:2 => ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యునన్పుప్డు జరిగిన మొదటి 

పర్జాసంఖయ్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:41 => సంఘములను సిథ్రపరచుచు సిరియ కిలికియ దేశముల దావ్రా 

సంచారము చేయుచుండెను. 

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

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 
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మతత్యి 8:14 => తరువాత యేసు పేతురింటిలో పర్వేశించి, జవ్రముతో పడియునన్ అతని అతత్ను 

చూచి 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

మతత్యి 9:32 => యేసును ఆయన శిషుయ్లును వెళుల్చుండగా కొందరు, దయయ్ముపటిట్న యొక 

మూగవాని ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 17:18 => అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ 

గడియనుండి ఆ చినన్వాడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 5:2 => ఆయన దోనె దిగగానే, అపవితార్తమ్ పటిట్నవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచిచ్, 

ఆయనకెదురు పడెను. 

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 
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మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

మారుక్ 5:6 => వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెతిత్కొనివచిచ్, ఆయనకు 

నమసాక్రముచేసి 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 5:8 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:9 => మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా 

మేము అనేకులమని చెపిప్ 

మారుక్ 5:10 => తముమ్ను ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవదద్ని ఆయనను మిగుల 

బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

మారుక్ 5:14 => ఆ పందులు మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోను గార్మములలోను ఆ 

సంగతి తెలియజేసిరి. 
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మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 5:16 => జరిగినది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవానికి కలిగిన సిథ్తియు పందుల 

సంగతియు ఊరివారికి తెలియజేయగా 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

లూకా 4:33 => ఆ సమాజ మందిరములో అపవితర్మైన దయయ్పు ఆతమ్పటిట్న వాడొకడుండెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

లూకా 8:27 => ఆయన ఒడుడ్న దిగినపుప్డు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచెచ్ను. వాడు 

దయయ్ములు పటిట్నవాడై, బహుకాలమునుండి బటట్లు కటుట్కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో 

ఉండువాడు కాడు. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 
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లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 8:34 => మేపుచునన్వారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పటట్ణములోను 

గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 

లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళిల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 

లూకా 8:36 => అది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవాడేలాగు సవ్సథ్తపొందెనో జనులకు 

తెలియజేయగా 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

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

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

Page  of 421 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసుత్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 9:7 => వాడు లేచి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

మతత్యి 9:8 => జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషుయ్లకిటిట్ అధికారమిచిచ్న దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => అమోమ్నీయులు ఉజిజ్యాకు పనిన్చుచ్వారైరి. అతడు అధికముగా 

బలాభివృదిధ్నొందెను గనుక అతని కీరిత్ ఐగుపుత్ మారగ్ పర్దేశములనిన్టను వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:15 => మరియు అతడు అంబులనేమి పెదద్ రాళల్నేమి పర్యోగించుటకై 

ఉపాయశాలులు కలిప్ంచిన యంతర్ములను యెరూషలేములో చేయించి దురగ్ములలోను 

బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు సిథ్రపడువరకు అతనికి ఆశచ్రయ్కరమైన సహాయము కలిగెను గనుక 

అతని కీరిత్ దూరముగా వాయ్పించెను. 

ఎసేత్రు 9:4 => మొరెద్కై రాజుయొకక్ నగరులో గొపప్వాడాయెను. ఈ మొరెద్కై అనువాడు అంతకంతకు 

గొపప్వాడగుటచేత అతని కీరిత్ సంసాథ్నములనిన్టియందు వాయ్పించెను. 
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కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

మతత్యి 14:35 => అకక్డి జనులు ఆయనను గురుత్పటిట్, చుటుట్పటల్నునన్ ఆ పర్దేశమంతటికి 

వరత్మానము పంపి, రోగులనందరిని ఆయనయొదద్కు తెపిప్ంచి 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 7:17 => ఆయనను గూరిచ్న యీ సమాచారము యూదయ యందంతటను చుటుట్పటల్ 

పర్దేశమందంతటను వాయ్పించెను. 

యోహాను 4:45 => గలిలయులుకూడ ఆ పండుగకు వెళుళ్వారు గనుక యెరూషలేములో పండుగ 

సమయమున ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్యు వారు చూచినందున ఆయన గలిలయకు వచిచ్నపుప్డు 

వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 => ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళిల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

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

పొందిరి. 

వచనము 3 

ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 

మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 
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లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 

దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

మారుక్ 5:20 => వాడు వెళిల్, యేసు తనకు చేసినవనిన్యు దెకపొలిలో పర్కటింప నారంభింపగా 

అందరు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 7:31 => ఆయన మరల తూరు పార్ంతములు విడిచి, సీదోను దావ్రా దెకపొలి 

పార్ంతములమీదుగా గలిలయ సముదర్మునొదద్కు వచెచ్ను. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

మతత్యి 14:35 => అకక్డి జనులు ఆయనను గురుత్పటిట్, చుటుట్పటల్నునన్ ఆ పర్దేశమంతటికి 

వరత్మానము పంపి, రోగులనందరిని ఆయనయొదద్కు తెపిప్ంచి 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

Page  of 425 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వచనము 4 

దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

మారుక్ 4:1 => ఆయన సముదర్తీరమున మరల బోధింప నారంభింపగా , బహు 

జనులాయనయొదద్కు కూడివచిచ్ యునన్ందున ఆయన సముదర్ములో ఒక దోనెయెకిక్ కూరుచ్ండెను. 

జనులందరు సముదర్తీరమున నేలమీద నుండిరి. 

మతత్యి 15:29 => యేసు అకక్డనుండి వెళిల్, గలిలయ సముదర్తీరమునకు వచిచ్, కొండెకిక్ అకక్డ 

కూరుచ్ండగా 

మారుక్ 3:13 => ఆయన కొండెకిక్ తనకిషట్మైనవారిని పిలువగా వారాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మారుక్ 3:20 => ఆయన ఇంటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు జనులు మరల గుంపుకూడి వచిచ్రి గనుక 

భోజనము చేయుటకైనను వారికి వీలు లేకపోయెను. 

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

యోహాను 6:3 => యేసు కొండయెకిక్ అకక్డ తన శిషుయ్లతో కూడ కూరుచ్ండెను. 

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

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

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

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 
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మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

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

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

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

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

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

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

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

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

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

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

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

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

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

యోహాను 8:2 => తెలల్వారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా పర్జలందరు 

ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి గనుక ఆయన కూరుచ్ండి వారికి బోధించుచుండెను. 

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

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 
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వచనము 5 

సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

యోబు 3:1 => ఆ తరువాత యోబు మాటలాడ మొదలుపెటిట్ తాను పుటిట్న దినమును శపించెను. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

సామెతలు 31:8 => మూగవారికిని దికుక్లేని వారికందరికిని నాయ్యము జరుగునటుల్ నీ నోరు 

తెరువుము. 

సామెతలు 31:9 => నీ నోరు తెరచి నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ము దీనులకును శర్మపడువారికిని 

దరిదుర్లకును నాయ్యము జరిగింపుము. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 
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లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

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

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14 => పౌలు నోరుతెరచి మాటలాడబోగా గలిల్యోను యూదులారా, 

యిదియొక అనాయ్యముగాని చెడ డ్ నేరముగాని యైనయెడల నేను మీమాట సహనముగా వినుట 

నాయ్యమే. 

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

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

యోబు 33:2 => ఇదిగో నేను మాటలాడ నారంభించితిని నా నోట నా నాలుక ఆడుచునన్ది. 

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

యోహాను 8:2 => తెలల్వారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా పర్జలందరు 

ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి గనుక ఆయన కూరుచ్ండి వారికి బోధించుచుండెను. 

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

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

వచనము 6 
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నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

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

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

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

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

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

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 
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కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 84:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమిమ్కయుంచువారు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 112:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవాడు ఆయన 

ఆజఞ్లనుబటిట్ అధికముగా ఆనందించువాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

కీరత్నలు 119:2 => ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూరణ్హృదయముతో ఆయనను వెదకువారు 

ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 128:1 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన తోర్వలయందు నడుచువారందరు 

ధనుయ్లు. 

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

ఆశపెటుట్కొనునో వాడు ధనుయ్డు 

సామెతలు 8:32 => కావున పిలల్లారా, నా మాట ఆలకించుడి నా మారగ్ముల ననుసరించువారు 

ధనుయ్లు 

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

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

Page  of 431 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 6:26 => మనుషుయ్లందరు మిముమ్ను కొనియాడునపుప్డు మీకు శర్మ; వారి పితరులు 

అబదధ్పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

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

చెపెప్ను. 

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

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

రోమీయులకు 4:9 => ఈ ధనయ్వచనము సునన్తి గలవారినిగూరిచ్ చెపప్బడినదా సునన్తి 

లేనివారినిగూరిచ్కూడ చెపప్బడినదా? అబార్హాము యొకక్ విశావ్సమతనికి నీతి అని 

యెంచబడెననుచునాన్ము గదా? 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 
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పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

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

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

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

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

2 దినవృతాత్ంతములు 7:14 => నా పేరు పెటట్బడిన నా జనులు తముమ్తాము తగిగ్ంచుకొని 

పార్రథ్నచేసి ననున్ వెదకి తమ చెడుమారగ్ములను విడిచినయెడల, ఆకాశమునుండి నేను వారి పార్రథ్నను 

విని, వారి పాపమును క్షమించి, వారి దేశమును సవ్సథ్పరచుదును. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:27 => నీ మనసుస్ మెతత్నిదై యీ సథ్లముమీదను దాని కాపురసుథ్లమీదను 

దేవుడు పలికిన మాటలను నీవు వినినపుప్డు నా సనిన్ధిని నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని నీ వసత్రములు 

చింపుకొని నా సనిన్ధిని కనీన్రు విడిచితివి గనుక నీ మనవిని నేను ఆలకించితిని. 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 34:18 => విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసనున్డు నలిగిన మనసుస్గలవారిని 

ఆయన రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షు ఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 
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ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

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

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:18 => నీవు ననున్ శికిష్ంచితివి, కాడికి అలవాటుకాని కోడె దెబబ్లకు లోబడునటుల్గా 

నేను శిక్షకు లోబడుచునాన్ను, నీవు నా దేవుడవైన యెహోవావు, నీవు నా మనసుస్ను తిర్పిప్నయెడల 

నేను తిరుగుదును అని ఎఫార్యిము అంగలారుచ్చుండగా నేను ఇపుప్డే వినుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 31:19 => నేను తిరిగిన తరువాత పశాచ్తాత్ప పడితిని, నేను సంగతి తెలిసికొని తొడ 

చరుచుకొంటిని, నా బాలయ్ కాలమందు కలిగిన నిందను భరించుచు నేను అవమానము నొంది 

సిగుగ్పడితిని.  

యిరిమ్యా 31:20 => ఎఫార్యిము నా కిషట్మైన కుమారుడా? నాకు ముదుద్బిడా డ్? నేనతనికి 

విరోధముగ మాటలాడునపుప్డెలల్ అతని జాఞ్పకము ననున్ విడువకునన్ది, అతనిగూరిచ్ నా కడుపులో 

చాలా వేదనగా నునన్ది, తపప్క నేనతని కరుణింతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 5:21 => అపుప్డతడు మానవులయొదద్నుండి తరమబడి పశువులవంటి మనసుస్ 

గలవాడాయెను. మహోనన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ములలో ఏలుచు, ఎవరిని సాథ్పింపగోరునో 

వారిని సాథ్పించునని అతడు తెలిసికొనువరకు అతడు అడవి గాడిదలమధయ్ నివసించుచు పశువులవలె 

గడిడ్ మేయుచు ఆకాశపుమంచుచేత తడిసిన శరీరము గలవాడాయెను.  

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

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

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 
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యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:27 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను 

మీరు వినినయెడల దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను వినక 

రూతు 2:7 => ఆమె నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి 

నాకు సెలవిమమ్ని అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, 

కొంతసేపు మాతర్ము ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 22:28 => శర్మపడువారిని నీవు రకిష్ంచెదవు గరివ్షు ఠ్లకు విరోధివై వారిని 

అణచివేసెదవు  

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

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

నీతిమతవ్ము నొందును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 86:1 => యెహోవా, నేను దీనుడను దరిదుర్డను చెవియొగిగ్ నాకుతత్రమిముమ్ 

సామెతలు 18:23 => దరిదుర్డు బతిమాలి మనవి చేసికొనును ధనవంతుడు దురుసుగా 

పర్తుయ్తత్రమిచుచ్ను. 

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  
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యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

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

నుండనితుత్ను. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

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

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

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

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

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

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 7:29 => అందుకాయన ఈ మాట చెపిప్నందున వెళుల్ము; దయయ్ము నీ కుమారెత్ను 

వదలిపోయినదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 
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1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

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

రక్షణకరమైనదియునైన సిథ్తిలోనే యునాన్రని రూఢిగా నముమ్చునాన్ము. 

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

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

వచనము 7 

కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

కీరత్నలు 6:1 => యెహోవా, నీ కోపముచేత ననున్ గదిద్ంపకుము నీ ఉగర్తతో ననున్ శికిష్ంపకుము. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

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

కీరత్నలు 6:5 => మరణమైనవారికి నినున్గూరిచ్న జాఞ్పకము లేదు పాతాళములో ఎవరు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు?  

కీరత్నలు 6:6 => నేను మూలుగుచు అలసియునాన్ను పర్తి రాతిర్యు కనీన్రు విడుచుచు నా పరుపు 

తేలజేయుచునాన్ను. నా కనీన్ళల్చేత నా పడక కొటుట్కొనిపోవుచునన్ది. 

కీరత్నలు 6:7 => విచారముచేత నా కనున్లు గుంటలు పడుచునన్వి నాకు బాధ కలిగించువారిచేత 

అవి చివికియునన్వి. 
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కీరత్నలు 6:8 => యెహోవా నా రోదన ధవ్ని వినియునాన్డు పాపము చేయువారలారా, మీరందరు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 6:9 => యెహోవా నా వినన్పము ఆలకించియునాన్డు యెహోవా నా పార్రథ్న 

నంగీకరించును. 

కీరత్నలు 13:1 => యెహోవా, ఎనాన్ళల్వరకు ననున్ మరచిపోవుదువు? నితయ్ము మరచెదవా? 

నాకెంతకాలము విముఖుడవై యుందువు? 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 13:3 => యెహోవా నా దేవా, నామీద దృషిట్యుంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 13:4 => నేను మరణనిదర్ నొందకుండను వాని గెలిచితినని నా శతుర్వు చెపుప్కొనకుండను 

నేను తూలిపోయి యుండగా నా విరోధులు హరిష్ంపకుండను నా కనున్లకు వెలుగిముమ్. 

కీరత్నలు 13:5 => నేనైతే నీ కృపయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీ రక్షణవిషయమై నా 

హృదయము హరిష్ంచుచునన్ది యెహోవా నాకు మహోపకారములు చేసియునాన్డు నేను ఆయనను 

కీరిత్ంచెదను. 

కీరత్నలు 30:7 => యెహోవా, దయకలిగి నీవే నా పరవ్తమును సిథ్రపరచితివి నీ ముఖమును నీవు 

దాచుకొనినపుప్డు నేను కలత జెందితిని 

కీరత్నలు 30:8 => యెహోవా, నీకే మొఱఱ్పెటిట్తిని నా పర్భువును బతిమాలుకొంటిని. నేను గోతిలోనికి 

దిగినయెడల నా పార్ణమువలన ఏమి లాభము?  

కీరత్నలు 30:9 => మనున్ నినున్ సుత్తించునా? నీ సతయ్మునుగూరిచ్ అది వివరించునా? 

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. 
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కీరత్నలు 32:3 => నేను మౌనినై యుండగా దినమంతయు నేను చేసిన నా ఆరత్ధవ్నివలన 

నాయెముకలు కీష్ణించినవి.  

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:5 => నా దోషమును కపుప్కొనక నీ యెదుట నాపాపము ఒపుప్కొంటిని యెహోవా 

సనిన్ ధి ని నా అతికర్మములు ఒపుప్కొందుననుకొంటిని . నీవు నా పాపదోషమును 

పరిహరించియునాన్వు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

కీరత్నలు 32:7 => నా దాగు చోటు నీవే, శర్మలోనుండి నీవు ననున్ రకిష్ంచెదవు విమోచన 

గానములతో నీవు ననున్ ఆవరించెదవు  

కీరత్నలు 40:1 => యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెటుట్కొంటిని ఆయన నాకు చెవియొగిగ్ నా 

మొఱఱ్ ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  
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కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

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

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 126:5 => కనీన్ళుల్ విడుచుచు వితుత్వారు సంతోషగానముతో పంట కోసెదరు. 

కీరత్నలు 126:6 => పడికెడు వితత్నములు చేతపటుట్కొని యేడుచ్చు పోవు వితుత్వాడు సంతోషగానము 

చేయుచు పనలు మోసికొనివచుచ్ను. 

యెషయా 12:1 => ఆ దినమున మీరీలాగందురు యెహోవా, నీవు నామీద కోపపడితివి నీ కోపము 

చలాల్రెను నినున్ సుత్తించుచునాన్ను నీవు ననున్ ఆదరించియునాన్వు. 

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 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

యెషయా 38:14 => మంగలకతిత్ పిటట్వలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచలాడితిని గువవ్వలె 

మూలిగ్తిని ఉనన్త సథ్లముతటుట్ చూచి చూచి నాకనున్లు కీష్ణించెను నాకు శర్మ కలిగెను; యెహోవా, 

నాకొరకు పూటబడియుండుము.  

Page  of 442 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 38:15 => నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచెచ్ను ఆయనే నెరవేరెచ్ను. నాకు 

కలిగిన వాయ్కులమునుబటిట్ నా సంవతస్రములనిన్యు నేను మెలల్గా నడచుకొందును.  

యెషయా 38:16 => పర్భువా, వీటివలన మనుషుయ్లు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆతమ్ 

జీవించుచునన్ది నీవు ననున్ బాగుచేయుదువు ననున్ జీవింపజేయుదువు 

యెషయా 38:17 => మికుక్టమైన ఆయాసము నాకు నెమమ్ది కలుగుటకు కారణమాయెను నీ 

పేర్మచేత నా పార్ణమును నాశనమను గోతినుండి విడిపించితివి. నీవీపు వెనుకతటుట్ నా 

పాపములనిన్యు నీవు పారవేసితివి. 

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  

యెషయా 51:11 => యెహోవా విమోచించినవారు సంగీతనాదముతో సీయోనునకు తిరిగివచెచ్దరు 

నితయ్సంతోషము వారి తలలమీద ఉండును వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు దుఃఖమును 

నిటూ ట్రుప్ను తొలగిపోవును.  

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 
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మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 66:10 => యెరూషలేమును పేర్మించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి 

ఆనందించుడి. ఆమెనుబటిట్ దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉతస్హించుడి  

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యిరిమ్యా 31:10 => జనులారా, యెహోవా మాట వినుడి; దూరమైన దీవ్పములలోని వారికి దాని 

పర్కటింపుడి ఇశార్యేలును చెదరగొటిట్నవాడు వాని సమకూరిచ్, గొఱఱ్లకాపరి తన మందను 

కాపాడునటుల్ కాపాడునని తెలియజేయుడి. 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 

యిరిమ్యా 31:12 => వారు వచిచ్ సీయోను కొండమీద ఉతాస్హధవ్ని చేతురు; యెహోవా చేయు 

ఉపకారమునుబటిట్యు గోధుమలనుబటిట్యు దార్కాష్రసమునుబటిట్యు తైలమునుబటిట్యు, గొఱఱ్లకును 

పశువులకును పుటుట్ పిలల్లనుబటిట్యు సమూహములుగా వచెచ్దరు; వారిక నెనన్టికిని కృశింపక 

నీళుల్పారు తోటవలెనుందురు. 

యిరిమ్యా 31:16 => యెహోవా ఈ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఏడువక ఊరకొనుము, కనీన్ళుల్ విడుచుట 

మానుము; నీ కిర్య సఫలమై, జనులు శతుర్వుని దేశములోనుండి తిరిగివచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:17 => రాబోవు కాలమునందు నీకు మేలు కలుగునను నమిమ్కయునన్ది, నీ పిలల్లు 

తిరిగి తమ సవ్దేశమునకు వచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 7:16 => వారిలో ఎవరైనను తపిప్ంచుకొనినయెడల వారందరును లోయలోని 

గువవ్లవలె పరవ్తములమీదనుండి తమ దోషములనుబటిట్ మూలుగ్లిడుదురు. 
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యెహెజేక్లు 9:4 => యెహోవా యెరూషలేమను ఆ పటట్ణములో పర్వేశించి చుటుట్ తిరిగి, దానిలో 

జరిగిన హేయకృతయ్ములనుగూరిచ్ మూలుగ్లిడుచు పర్లాపించుచునన్వారి లలాటముల గురుతు 

వేయుమని వారి కాజాఞ్పించి 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

జెకరాయ్ 12:11 => మెగిదోద్ను లోయలో హదదిమోమ్ను దగగ్ర జరిగిన పర్లాపము వలెనే ఆ దినమున 

యెరూషలేములో బహుగా పర్లాపము జరుగును. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

జెకరాయ్ 12:13 => లేవి కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, షిమీ 

కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

జెకరాయ్ 12:14 => మిగిలిన వారిలో పర్తి కుటుంబపువారు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు 

పర్తేయ్కముగాను, పర్లాపింతురు. 

జెకరాయ్ 13:1 => ఆ దినమున పాపమును అపవితర్తను పరిహరించుటకై దావీదు సంతతివారి 

కొరకును, యెరూషలేము నివాసుల కొరకును ఊట యొకటి తియయ్బడును. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

Page  of 445 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

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

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

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 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

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

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

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

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

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

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

పొందుచునన్టిట్ ఆ శర్మలను ఓపికతో సహించుటకు కారయ్సాధకమైయునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 1:7 => మీరు శర్మలలో ఏలాగు పాలివారైయునాన్రో, ఆలాగే ఆదరణలోను 

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 7:9 => మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుటలేదు గాని మీరు దుఃఖపడి 

మారుమనసుస్ పొందితిరని యిపుప్డు సంతోషించుచునాన్ను. ఏలయనగా ఏ విషయములోనైనను 

మావలన మీరు నషట్ము పొందకుండుటకై, దైవచితాత్నుసారముగా దుఃఖపడితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

పర్కటన 7:15 => అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాతిర్ంబగళుల్ ఆయన 

ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద 

కపుప్ను; 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 
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లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 29:7 => ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 

1 సమూయేలు 7:2 => మందసము కిరయ్తాయ్రీములోనుండిన కాలము ఇరువై సంవతస్రములాయెను. 

ఇశార్యేలీయులందరు యెహోవాను అనుసరింప దుఃఖించుచుండగా 

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

పాదరక్షలు లేకుండ కాలినడకను వెళెళ్ను; అతనియొదద్నునన్ జనులందరును తలలు కపుప్కొని 

యేడుచ్చు కొండ యెకిక్రి. 

ఎసేత్రు 9:22 => విందు చేసికొనుచు సంతోషముగా నుండి ఒకరికొకరు బహుమానములను, 

దరిదుర్లకు కానుకలను, పంపతగిన దినములనియు వారికి సిథ్రపరచెను. 

కీరత్నలు 30:5 => ఆయన కోపము నిమిషమాతర్ముండును ఆయన దయ ఆయుషాక్లమంతయు 

నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుప్ వచిచ్, రాతిర్ యుండినను ఉదయమున సంతోషము కలుగును.  

కీరత్నలు 51:8 => ఉతాస్హ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అపుప్డు నీవు విరిచిన యెముకలు 

హరిష్ంచును. 

కీరత్నలు 90:15 => నీవు మముమ్ను శర్మపరచిన దినముల కొలది మేము కీడనుభవించిన 

యేండల్కొలది మముమ్ను సంతోషపరచుము. 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

పరమగీతము 2:11 => నా పిర్యురాలా, సుందరవతీ, లెముమ్ రముమ్ చలికాలము గడిచిపోయెను 

వరష్కాలము తీరిపోయెను వరష్మిక రాదు. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 
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వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 22:62 => అపుప్డు పర్భువు తిరిగి పేతురువైపు చూచెను గనుక పేతురునేడు కోడి 

కూయకమునుపు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎరుగనందువని పర్భువు తనతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము 

చేసికొని 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

2 కొరిందీయులకు 7:6 => అయినను దీనులను ఆదరించు దేవుడు తీతు రాకవలన మముమ్ను 

ఆదరించెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:7 => తీతు రాకవలన మాతర్మే కాకుండ, అతడు మీ అతయ్భిలాషను మీ 

అంగలారుప్ను నా విషయమై మీకు కలిగిన అతాయ్సకిత్ని మాకు తెలుపుచు, తాను మీ విషయమై 

పొందిన ఆదరణవలన కూడ మముమ్ను ఆదరించెను గనుక నేను మరి ఎకుక్వగ సంతోషించితిని. 
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యాకోబు 4:9 => వాయ్కులపడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవువ్ దుఃఖమునకును మీ 

ఆనందము చింతకును మారుచ్కొనుడి. 

వచనము 8 

హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 69:32 => బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ 

పార్ణము తెపప్రిలుల్ను గాక. 

కీరత్నలు 147:6 => యెహోవా దీనులను లేవనెతుత్వాడు భకిత్హీనులను ఆయన నేలను కూలుచ్ను. 

కీరత్నలు 149:4 => యెహోవా తన పర్జలందు పీర్తిగలవాడు. ఆయన దీనులను రక్షణతో 

అలంకరించును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  
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యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

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

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

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

వినయముతోను సాతివ్కముతోను నడుచుకొనవలెనని, 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

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

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 
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యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  

కీరత్నలు 37:9 => కీడు చేయువారు నిరూమ్లమగుదురు యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనువారు 

దేశమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

కీరత్నలు 37:11 => దీనులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు బహు కేష్మము కలిగి సుఖించెదరు 

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 37:29 => నీతిమంతులు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు వారు దానిలో నితయ్ము 

నివసించెదరు. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

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

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  
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రోమీయులకు 4:13 => అతడు లోకమునకు వారసుడగునను వాగాద్నము అబార్హామునకైనను అతని 

సంతానమునకైనను ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలుగలేదు గాని విశావ్సమువలననైన నీతిమూలముగానే 

కలిగెను. 

ఆదికాండము 13:15 => ఎందుకనగా నీవు చూచుచునన్ యీ దేశమంతటిని నీకును నీ 

సంతానమునకును సదాకాలము ఇచెచ్దను. 

సంఖాయ్కాండము 26:53 => ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 

కీరత్నలు 76:9 => దేశములో శర్మనొందిన వారినందరిని రకిష్ంచుటకై నాయ్యపు తీరుప్నకు దేవుడు 

లేచినపుప్డు భూమి భయపడి ఊరకుండెను.(సెలా.) 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

వచనము 9 

సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

కీరత్నలు 42:1 => దుపిప్ నీటివాగులకొరకు ఆశపడునటుల్ దేవా, నీకొరకు నా పార్ణము 

ఆశపడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

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 84:2 => యెహోవా మందిరావరణములను చూడవలెనని నా పార్ణము ఎంతో 

ఆశపడుచునన్ది అది సొమమ్సిలుల్చునన్ది జీవముగల దేవుని దరిశ్ంచుటకు నా హృదయమును నా 

శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 107:9 => ఏలయనగా ఆశగల పార్ణమును ఆయన తృపిత్పరచియునాన్డు. 

ఆకలిగొనినవారి పార్ణమును మేలుతో నింపియునాన్డు. 

ఆమోసు 8:11 => రాబోవు దినములందు దేశములో నేను కాష్మము పుటిట్ంతును; అది 

అనన్పానములు లేకపోవుటచేత కలుగు కాష్మము కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుటవలన కలుగు 

కాష్మముగా ఉండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

ఆమోసు 8:13 => ఆ దినమందు చకక్ని కనయ్లును యౌవనులును దపిప్చేత సొమమ్సిలుల్దురు. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 6:21 => ఇపుప్డు అకలి గొనుచునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు తృపిత్ పరచబడుదురు. ఇపుప్డు 

ఏడుచ్చునన్ మీరు ధనుయ్లు, మీరు నవువ్దురు. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

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

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 4:7 => వారి ధానయ్ దార్కాష్రసములు విసత్రించిన నాటి సంతోషముకంటె అధికమైన 

సంతోషము నీవు నా హృదయములో పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 
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కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

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

పరిశుదాధ్లయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృపిత్పొందెదము.  

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

యెషయా 41:17 => దీనదరిదుర్లు నీళుల్ వెదకుచునాన్రు, నీళుల్ దొరకక వారి నాలుక దపిప్చేత 

ఎండిపోవుచునన్ది, యెహోవా అను నేను వారికి ఉతత్రమిచెచ్దను ఇశార్యేలు దేవుడనైన నేను వారిని 

విడనాడను.  

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యెషయా 49:9 => మారగ్ములలో వారు మేయుదురు చెటుల్లేని మిటట్లనిన్టిమీద వారికి మేపు 

కలుగును 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  
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యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

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.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 66:11 => ఆదరణకరమైన ఆమె సత్నయ్మును మీరు కుడిచి తృపిత్నొందెదరు ఆమె 

మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించెదరు. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

Page  of 456 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

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

పర్వాహములోనిది నీవు వారికి తార్గించుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

సామెతలు 10:24 => భకిత్హీనుడు దేనికి భయపడునో అదే వానిమీదికి వచుచ్ను నీతిమంతులు 

ఆశించునది వారికి దొరుకును. 

సామెతలు 11:23 => నీతిమంతుల కోరిక ఉతత్మమైనది భకిత్హీనుల ఆశ అహంకారయుకత్మైనది. 
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సామెతలు 19:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జీవసాధనము అది 

కలిగినవాడు తృపుత్డై అపాయము లేకుండ బర్దుకును. 

సామెతలు 21:21 => నీతిని కృపను అనుసరించువాడు జీవమును నీతిని ఘనతను పొందును. 

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

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

తెలిసికొని తృపిత్నొందుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 31:25 => కావున సేదయ్ము చేయువారేమి, మందలతో తిరుగులాడువారేమి, యూదా 

వారందరును పటట్ణసుథ్లందరును వారి దేశములో కాపురముందురు. 

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

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

రోమీయులకు 7:24 => అయోయ్, నేనెంత దౌరాభ్గుయ్డను? ఇటిట్ మరణమునకు లోనగు 

శరీరమునుండి ననెన్వడు విడిపించును? 

1 కొరిందీయులకు 12:31 => కృపావరములలో శేర్షఠ్మైన వాటిని ఆసకిత్తో అపేకిష్ంచుడి. 

ఇదియుగాక సరోవ్తత్మమైన మారగ్మును మీకు చూపుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

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

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 10 

నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

2 సమూయేలు 22:26 => దయగలవారి యెడల నీవు దయ చూపించుదువు యథారథ్వంతుల 

యెడల నీవు యథారథ్వంతుడవుగానుందువు. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 
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యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 41:2 => యెహోవా వానిని కాపాడి బర్దికించును భూమిమీద వాడు ధనుయ్డగును వాని 

శతుర్వుల యిచఛ్కు నీవు వానిని అపప్గింపవు.  

కీరత్నలు 41:3 => రోగశయయ్మీద యెహోవా వానిని ఆదరించును రోగము కలుగగా నీవే వానిని 

సవ్సథ్పరచుదువు. 

కీరత్నలు 41:4 => యెహోవా నీ దృషిట్యెదుట నేను పాపము చేసియునాన్ను ననున్ కరుణింపుము నా 

పార్ణమును సవ్సథ్పరచుము అని మనవి చేసియునాన్ను.  

కీరత్నలు 112:4 => యథారథ్వంతులకు చీకటిలో వెలుగుపుటుట్ను వారు కటాక్షమును వాతస్లయ్తయు 

నీతియు గలవారు. 
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కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

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

భకుత్లైనవారు తీసికొనిపోబడుచునాన్రు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచునాన్రని 

యెవనికిని తోచదు.  

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  
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యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

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. 

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

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 
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కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

హోషేయ 1:6 => పిమమ్ట ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారెత్ను కనగా యెహోవా అతనికి 

సెలవిచిచ్నదేమనగా దీనికి లోరూహామా అనగా జాలి నొందనిది అని పేరు పెటుట్ము; ఇకమీదట నేను 

ఇశార్యేలువారిని క్షమించను, వారియెడల జాలిపడను. 

హోషేయ 2:1 => మీరు నా జనులని మీ సహోదరులతోను జాలి నొందినవారని మీ 

సవ్దేశీయులతోను మీరు చెపుప్డి. 

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

1 కొరిందీయులకు 7:25 => కనయ్కల విషయమై, పర్భువుయొకక్ ఆజఞ్ నేను పొందలేదు గాని 

నమమ్కమైనవాడనై యుండుటకు పర్భువు వలన కనికరము పొందినవాడనై నా తాతప్రయ్ము 

చెపుప్చునాన్ను. 

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

అధైరయ్పడము. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 
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1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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

మించి అతిశయపడును. 

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

కనికరింపబడక యిపుప్డు కనికరింపబడినవారైతిరి. 

యెహోషువ 2:14 => అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట 

ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 14:22 => కీడు కలిప్ంచువారు తపిప్పోవుదురు మేలు కలిప్ంచువారు కృపాసతయ్ముల 

నొందుదురు. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 

వచనము 11 

నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా చెడ డ్మాటలెలల్ 

పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 
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మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17 => నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు 

యథారథ్వంతులయందు ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై 

యివి యనిన్యు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 

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

యెహోవా, నీ జనులు హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; 

వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము. 

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

కటట్డలను గైకొనుచు వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును 

కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 

కీరత్నలు 15:2 => యథారథ్మైన పర్వరత్న గలిగి నీతిననుసరించుచు హృదయపూరవ్కముగా నిజము 

పలుకువాడే. 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

కీరత్నలు 24:4 => వయ్రథ్మైనదానియందు మనసుస్ పెటట్కయు కపటముగా పర్మాణము చేయకయు 

నిరోద్షమైన చేతులును శుదధ్మైన హృదయమును కలిగియుండువాడే. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 
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కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 73:1 => ఇశార్యేలుయెడల శుదధ్హృదయులయెడల నిశచ్యముగా దేవుడు 

దయాళుడైయునాన్డు. 

సామెతలు 22:11 => హృదయశుదిధ్ని పేర్మించుచు దయగల మాటలు పలుకువానికి రాజు 

సేన్హితుడగును. 

యెహెజేక్లు 36:25 => మీ అపవితర్త యావతుత్ పోవునటుల్ నేను మీ మీద శుదధ్జలము చలుల్దును, 

మీ విగర్హములవలన మీకు కలిగిన అపవితర్త అంతయు తీసివేసెదను. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

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

విధులను గైకొనువారినిగాను మిముమ్ను చేసెదను. 

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

వారికిని ఏ భేదమైనను కనుపరచలేదు 

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

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

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

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

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 
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విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

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

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

ఆదికాండము 32:30 => యాకోబు నేను ముఖాముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా పార్ణము 

దకిక్నదని ఆ సథ్లమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెటెట్ను. 

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 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

2 సమూయేలు 22:27 => సదాభ్వముగలవారి యెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు మూరు ఖ్లయెడల 

నీవు వికటముగా నుందువు. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

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

ఆయనతో చెపప్గా 

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

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

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

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

వచనము 12 

సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున వారు మీకు 

పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 
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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. 

కీరత్నలు 34:12 => బర్తుక గోరువాడెవడైన నునాన్డా? మేలునొందుచు అనేక దినములు బర్తుక 

గోరువాడెవడైన నునాన్డా? 

కీరత్నలు 120:6 => కలహపిర్యునియొదద్ నేను చిరకాలము నివసించినవాడను. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:26 => మరునాడు ఇదద్రు పోటాల్డుచుండగా అతడు వారిని చూచి 

అయయ్లారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అనాయ్యము చేసికొనుచునాన్రని చెపిప్ 

వారిని సమాధానపరచ జూచెను. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 
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రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

రోమీయులకు 14:5 => ఒకడు ఒక దినముకంటె మరియొక దినము మంచి దినమని 

యెంచుచునాన్డు; మరియొకడు పర్తి దినమును సమానముగా ఎంచుచునాన్డు; పర్తివాడు తనమటుట్కు 

తానే తన మనసుస్లో రూఢిపరచుకొనవలెను. 

రోమీయులకు 14:6 => దినమును లక్షయ్పెటుట్వాడు పర్భువు కోసమే లక్షయ్పెటుట్చునాన్డు; తినువాడు 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు గనుక పర్భువు కోసమే తినుచునాన్డు, తిననివాడు 

పర్భువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:7 => మనలో ఎవడును తన కోసమే బర్దుకడు, ఎవడును తన కోసమే చనిపోడు. 

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

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

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

మనుషుయ్ల దృషిట్కి యోగుయ్డునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

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. 

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

కాపాడుకొనుటయందు శర్దధ్ కలిగినవారై, పేర్మతో ఒకనినొకడు సహించుచు, 

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

ఆతమ్యందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాతస్లయ్మైనను ఉనన్యెడల 

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

ఉండి, ఒకక్దానియందే మనసుస్ంచుచు నా సంతోషమును సంపూరణ్ము చేయుడి. 

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

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 4:2 => పర్భువునందు ఏకమనసుస్ గలవారై యుండుడని యువొదియను, 

సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

2 తిమోతి 2:22 => నీవు యౌవనేచఛ్లనుండి పారిపొముమ్, పవితర్ హృదయులై పర్భువునకు పార్రథ్న 

చేయువారితో కూడ నీతిని విశావ్సమును పేర్మను సమాధానమును వెంటాడుము. 

2 తిమోతి 2:23 => నేరుప్లేని మూఢుల వితరక్ములు జగడములను పుటిట్ంచునని యెరిగి అటిట్వాటిని 

విసరిజ్ంచుము. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 
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యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

యాకోబు 1:20 => ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేరచ్దు. 

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. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

కీరత్నలు 82:6 => మీరు దైవములనియు మీరందరు సరోవ్నన్తుని కుమారులనియు నేనే 

సెలవిచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 82:7 => అయినను ఇతర మనుషుయ్లు చనిపోవునటుల్ మీరును చనిపోవుదురు 

అధికారులలో ఒకడు కూలునటుల్ మీరును కూలుదురు.  

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 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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

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 

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. 

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

కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకును కలహముండకూడదు. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 34:14 => కీడు చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము. 

కీరత్నలు 120:7 => నేను కోరునది సమాధానమే అయినను మాట నా నోట వచిచ్నతోడనే వారు 

యుదధ్మునకు సిదధ్మగుదురు. 

సామెతలు 12:20 => కీడు కలిప్ంచువారి హృదయములో మోసము కలదు సమాధానపరచుటకై 

ఆలోచన చెపుప్వారు సంతోషభరితులగుదురు. 

సామెతలు 15:18 => కోపోదేర్కి యగువాడు కలహము రేపును దీరఘ్శాంతుడు వివాదము 

నణచివేయును. 
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జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

రోమీయులకు 14:19 => కాబటిట్ సమాధానమును, పరసప్ర కేష్మాభివృదిధ్ని కలుగజేయువాటినే 

ఆసకిత్తో అనుసరింతము. 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

వచనము 13 

మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన సారము పొందును? అది 

బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాదు. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 
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లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

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

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

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

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

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

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

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

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:8 => ఎటుబోయినను శర్మపడుచునన్ను ఇరికింపబడువారము కాము; 

అపాయములో నునన్ను కేవలము ఉపాయము లేనివారము కాము; 

2 కొరిందీయులకు 4:9 => తరుమబడుచునన్ను దికుక్లేనివారము కాము; పడదోర్యబడినను 

నశించువారము కాము. 

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

యేసుయొకక్ మరణానుభవమును మా శరీరమందు ఎలల్పుప్డును వహించుకొని పోవుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

2 కొ రిం దీ యు ల కు 4 : 1 2 = > కా వు న మా లో మ ర ణ ము ను మీ లో జీ వ ము ను 

కారయ్సాధకమగుచునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 
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2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 3:11 => అంతియొకయ ఈకొనియ లుసత్ర అను పటట్ణములలో నాకు కలిగినటిట్ 

హింసలను ఉపదర్వములను, తెలిసికొనినవాడవై ననున్ వెంబడించితివి. అటిట్ హింసలను సహించితిని 

గాని, వాటనిన్టిలోనుండి పర్భువు ననున్ తపిప్ంచెను 

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 సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

1 పేతురు 3:13 => మీరు మంచి విషయములో ఆసకిత్ గలవారైతే మీకు హాని చేయువాడెవడు? 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

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. 
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1 పేతురు 4:15 => మీలో ఎవడును నరహంతకుడుగా గాని, దొంగగా గాని, దురామ్రుగ్డుగా గాని, 

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

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

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

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

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:4 => అందువలన మీ హింసలనిన్టిలోను, మీరు సహించుచునన్ 

శర్మలలోను, మీ ఓరుప్ను విశావ్సమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

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, 

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 
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కీరత్నలు 38:20 => మేలునకు పర్తిగా వారు కీడు చేయుచునాన్రు నేను ఉతత్మమైనదాని 

ననుసరించుచునన్ందుకు వారు నాకు శతుర్వులైరి 

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

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

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 
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లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళిల్పోయి 

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  

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

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

1 పేతురు 2:19 => ఎవడైనను అనాయ్యముగా శర్మ పొందుచు, దేవునిగూరిచ్న మనసాస్కిష్ కలిగి, 

దుఃఖము సహించినయెడల అది హితమగును. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

వచనము 14 

మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు; కొండమీదనుండు పటట్ణము మరుగై యుండనేరదు. 
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మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

లూకా 7:34 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును, తార్గుచును వచెచ్ను గనుక మీరు ఇదిగో వీడు 

తిండిపోతును మదయ్పానియు, సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడును అనుచునాన్రు. 

యోహాను 9:28 => అందుకు వారు నీవే వాని శిషుయ్డవు, మేము మోషే శిషుయ్లము; 

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

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

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

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 
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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 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

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 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 
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యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

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

నేనెరుగుదును. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

సంఖాయ్కాండము 16:41 => మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు 

విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 
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2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 రాజులు 2:21 => అతడు ఆ నీటి ఊటయొదద్కు పోయి అందులో ఉపుప్వేసి, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగుచేసియునాన్ను గనుక ఇక దీనివలన మరణము 

కలుగకపోవును. భూమియు నిసాస్రముగా ఉండదు అనెను. 

నెహెమాయ్ 6:6 => అందులో వారిపైన రాజుగా ఉండవలెనని నీవు పార్కారమును కటుట్చునాన్వనియు, 

ఈ హేతువుచేతనే నీవును యూదులును రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయునటుల్గా నీవు 

ఆలోచించుచునాన్వనియు, 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షు ఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

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 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యిరిమ్యా 37:14 => యిరీమ్యా అది అబదద్ము, నేను కలీద్యులలో చేరబోవుటలేదనెను. అయితే 

అతడు యిరీమ్యామాట నమమ్నందున ఇరీయా యిరీమ్యాను పటుట్కొని అధిపతులయొదద్కు 

తీసికొనివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 43:3 => మముమ్ను చంపుటకును, బబులోనునకు చెరపటుట్కొని పోవుటకును, 

కలీద్యులచేతికి మముమ్ను అపప్గింపవలెనని నేరీయా కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా 

రేపుచునాన్డు. (అని చెపిప్రి) 
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మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

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

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

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

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

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 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

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

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 
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1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

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

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

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

పరులజోలికి పోవువాడుగా గాని బాధ అనుభవింప తగదు. 

వచనము 15 

మనుషుయ్లు దీపము వెలిగించి కుంచము కిర్ంద పెటట్రు కాని అది యింటనుండు వారికందరికి 

వెలుగిచుచ్టకై దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్దురు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41 => ఆ నామముకొరకు అవమానము పొందుటకు పాతుర్లని 

యెంచబడినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యెదుటనుండి వెళిల్పోయి 

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  

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:17 => మరియు మీ విశావ్సయాగములోను దాని సంబంధమైన సేవలోను నేను 

పానారప్ణముగా పోయబడినను, నేనానందించి మీ యందరితోకూడ సంతోషింతును. 
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కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 

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 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 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 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 58:11 => కావున నిశచ్యముగా నీతిమంతులకు ఫలము కలుగుననియు నిశచ్యముగా 

నాయ్యము తీరుచ్ దేవుడు లోకములో నునాన్డనియు మనుషుయ్లు ఒపుప్కొందురు. 

సామెతలు 11:18 => భకిత్హీనుని సంపాదన వానిని మోసము చేయును నీతిని వితుత్వాడు 

శాశవ్తమైన బహుమానము నొందును. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

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

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 
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హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

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

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

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

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 
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యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

1 రాజులు 19:12 => ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుటెట్ను గాని ఆ మెరుపునందు యెహోవా 

పర్తయ్క్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మికిక్లి నిమమ్ళముగా మాటలాడు ఒక సవ్రము వినబడెను. 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

1 రాజులు 19:14 => అందుకతడు ఇశార్యేలువారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడను మాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణము 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:20 => అంతట అహాబు ఏలీయాను చూచి నా పగవాడా, నీచేతిలో నేను 

చికుక్బడితినా? అని పలుకగా ఏలీయా ఇటల్నెను యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేయుటకు నినున్ నీవే 

అముమ్కొనియునాన్వు గనుక నాచేతిలో నీవు చికిక్తివి. 

1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 26:22 => అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు కుమారుడగు ఎలాన్తానును 

అతనితో కొందరిని ఐగుపుత్నకు పంపెను; 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

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

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 
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చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

2 సమూయేలు 6:22 => ఇంతకంటె మరి యెకుక్వగా నేను తృణీకరింపబడి నా దృషిట్కి నేను 

అలుప్డనై నీవు చెపిప్న పనికతెత్ల దృషిట్కి ఘనుడనగుదునని మీకాలుతో అనెను. మరణమువరకు సౌలు 

కుమారెత్యగు మీకాలు పిలల్లను కనకయుండెను. 

2 సమూయేలు 16:5 => రాజైన దావీదు బహూరీము దాపునకు వచిచ్నపుప్డు సౌలు కుటుంబికుడగు 

గెరా కుమారుడైన షిమీ అనునొకడు అచచ్టనుండి బయలుదేరి వచెచ్ను; అతడు వెంట వెంట 

నడుచుచు దావీదును శపించుచు 

2 సమూయేలు 16:12 => యెహోవా నా శర్మను లక్షయ్పెటుట్నేమో, వాడు పలికిన శాపమునకు 

బదులుగా యెహోవా నాకు మేలు చేయునేమో. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షు ఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

సామెతలు 13:13 => ఆజఞ్ను తిరసక్రించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజఞ్విషయమై 

భయభకుత్లు గలవాడు లాభము పొందును. 

పర్సంగి 1:10 => ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూరిచ్ యొకడు చెపుప్ను; అదియును మనకు 

ముందుండిన తరములలో ఉండినదే. 
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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. 

యిరిమ్యా 3 2 : 2 = > ఆ కాలమున బబులోను రాజు దండు యెరూషలేమునకు 

ముటట్డివేయుచుండగా సిదిక్యా యిరీమ్యాతో చెపిప్నదేమనగా యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలోచించుడి, ఈ పటట్ణమును బబులోను రాజు చేతికి నేను అపప్గించుచునాన్ను, అతడు దాని 

పటుట్కొనును,  

యిరిమ్యా 37:14 => యిరీమ్యా అది అబదద్ము, నేను కలీద్యులలో చేరబోవుటలేదనెను. అయితే 

అతడు యిరీమ్యామాట నమమ్నందున ఇరీయా యిరీమ్యాను పటుట్కొని అధిపతులయొదద్కు 

తీసికొనివచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 43:3 => మముమ్ను చంపుటకును, బబులోనునకు చెరపటుట్కొని పోవుటకును, 

కలీద్యులచేతికి మముమ్ను అపప్గింపవలెనని నేరీయా కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా 

రేపుచునాన్డు. (అని చెపిప్రి) 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 
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మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:52 => అయితే శిషుయ్లు ఆనందభరితులై పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

రోమీయులకు 8:18 => మనయెడల పర్తయ్క్షముకాబోవు మహిమయెదుట ఇపప్టికాలపు శర్మలు 

ఎనన్తగినవి కావని యెంచుచునాన్ను. 

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

పార్రథ్నయందు పటుట్దల కలిగియుండుడి. 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

Page  of 498 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:16 => ఎలల్పుప్డును సంతోషముగా ఉండుడి; 

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

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

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

బహుమానము కలుగును. 

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

సమూయేలను వారినిగూరిచ్యు, పర్వకత్లనుగూరిచ్యు వివరించుటకు సమయము చాలదు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

పర్కటన 11:18 => జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను. మృతులు తీరుప్ 

పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ నామమునకు భయపడువారికిని తగిన 

ఫలమునిచుచ్టకును, గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి భూమిని నశింపజేయువారిని నశింపజేయుటకును 

సమయము వచిచ్యునన్దని చెపిప్రి. 
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వచనము 16 

మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట 

మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

లేవీయకాండము 2:13 => నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన 

యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 14:34 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును? 

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 
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2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 రాజులు 9:33 => దీనిని కిర్ంద పడదోర్యుడని అతడు చెపప్గా వారు దానిని కిర్ందికి 

పడదోర్సినందున దాని రకత్ములో కొంత గోడమీదను గుఱఱ్ములమీదను చిందెను. మరియు 

గుఱఱ్ములచేత అతడు దానిని తొర్కిక్ంచెను. 

పర్సంగి 10:1 => బుకాక్వాని తైలములో చచిచ్న యీగలు పడుటచేత అది చెడువాసన కొటుట్ను; 

కొంచెము బుదిధ్హీనత తార్సులో ఉంచినయెడల జాఞ్నమును ఘనతను తేలగొటుట్ను. 

యిరిమ్యా 6:30 => యెహోవా వారిని తోర్సివేసెను గనుక తోర్సివేయవలసిన వెండియని వారికి పేరు 

పెటట్బడును. 

యిరిమ్యా 24:2 => ఒక గంపలో ముందుగా పకవ్మైన అంజూరపు పండల్వంటి మికిక్లి మంచి 

అంజూరపు పండుల్ండెను. రెండవ గంపలో మికిక్లి జబైబ్న అంజూరపు పండుల్ండెను; అవి తిన శకయ్ము 

కానంతగా జబుబ్వి. 

యెహెజేక్లు 15:3 => యే పనికైనను దాని కఱఱ్ను తీసికొందురా? యే యొక ఉపకరణము 

తగిలించుటకై యెవరైన దాని కఱఱ్తో మేకునైనను చేయుదురా? 

యెహెజేక్లు 16:6 => అయితే నేను నీయొదద్కు వచిచ్, రకత్ములో పొరుల్చునన్ నినున్ చూచి నీ 

రకత్ములో పొరిల్యునన్ నీవు బర్దుకుమని నీతో చెపిప్తిని, నీవు నీ రకత్ములో పొరిల్యునన్ను బర్దుకుమని 

నీతో చెపిప్తిని.  

యెహెజేక్లు 43:24 => యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తేగా యాజకులు వాటిమీద ఉపుప్చలిల్ 

దహనబలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 
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మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

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

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

వచనము 17 

ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; నెరవేరుచ్టకే గాని 

కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

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

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

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

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 
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ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

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

కనబడుచునన్ది. 

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

సంబంధులవలె నడుచుకొనుడి 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:13 => సమసత్మును ఖండింపబడి వెలుగుచేత పర్తయ్క్షపరచబడును; 

పర్తయ్క్షపరచునది ఏదో అది వెలుగేగదా 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

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

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

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

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 

ఆదికాండము 11:4 => మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక 

పటట్ణమును ఆకాశమునంటు శిఖరముగల ఒక గోపురమును కటుట్కొని, పేరు సంపాదించుకొందము 

రండని మాటలాడుకొనగా 
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ఆదికాండము 11:5 => యెహోవా నరుల కుమారులు కటిట్న పటట్ణమును గోపురమును చూడ 

దిగివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 11:6 => అపుప్డు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒకక్టే; వారికందరికి భాష ఒకక్టే; 

వారు ఈ పని ఆరంభించియునాన్రు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏ పనియైనను చేయకుండ వారికి 

ఆటంకమేమియు నుండదు 

ఆదికాండము 11:7 => గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అకక్డ 

వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను. 

ఆదికాండము 11:8 => ఆలాగు యెహోవా అకక్డ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొటెట్ను 

గనుక వారు ఆ పటట్ణమును కటుట్ట మానిరి. 

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, 
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పర్కటన 21:20 => అయిదవది వైడూరయ్ము, ఆరవది కెంపు, ఏడవది సువరణ్ రతన్ము, ఎనిమిదవది 

గోమేధికము, తొమిమ్దవది పుషయ్రాగము, పదియవది సువరణ్ల శునీయము, పదకొండవది 

పదమ్రాగము, 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

పర్కటన 21:24 => జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను 

దానిలోనికి తీసికొని వతుత్రు. 

పర్కటన 21:25 => అకక్డ రాతిర్ లేనందున దాని గుమమ్ములు పగటివేళ ఏమాతర్మును వేయబడవు.  

పర్కటన 21:26 => జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచెచ్దరు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 35:14 => వెలుగు కొఱకు దీపవృక్షము దాని ఉపకరణములు దాని పర్దీపములు, 

దీపములకు తైలము 

నిరగ్మకాండము 39:37 => పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని 

పర్దీపముల వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 
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సంఖాయ్కాండము 8:2 => నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు 

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

1 రాజులు 7:49 => గరాభ్లయము ముందర కుడిపారశ్వ్మున అయిదును, ఎడమ పారశ్వ్మున 

అయిదును, పది బంగారపు దీపసత్ంభములను, బంగారపు పుషప్ములను, పర్మిదెలను, కారులను, 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:7 => మరియు వాటినిగూరిచ్న విధి ననుసరించి పది బంగారపు 

దీపసత్ంభములను చేయించి, దేవాలయమందు కుడి తటుట్న అయిదును ఎడమ తటుట్న అయిదును 

ఉంచెను. 

యెహెజేక్లు 5:5 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇది యెరూషలేమే గదా, 

అనయ్జనులమధయ్ నేను దాని నుంచితిని, దానిచుటుట్ రాజయ్ములునన్వి. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళిల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

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

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

వచనము 18 
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ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు నెరవేరువరకు దానినుండి యొక 

పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

నిరగ్మకాండము 25:37 => నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట 

వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని దీపములను వెలిగింపవలెను. 

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

దీపవృక్షమునకు ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 35:14 => వెలుగు కొఱకు దీపవృక్షము దాని ఉపకరణములు దాని పర్దీపములు, 

దీపములకు తైలము 

నిరగ్మకాండము 37:17 => అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును 

దాని పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 

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 
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కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు ఆలాగున చేయ 

బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే వాటిని గైకొని 

బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

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

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

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 
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రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

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

వెలుగైయునాన్రు. 

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

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 

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

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

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 1:5 => మేమాయనవలన విని మీకు పర్కటించు వరత్మాన మేమనగా దేవుడు 

వెలుగైయునాన్డు; ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. 

1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  
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1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

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

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

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

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 తిమోతి 5:10 => సత కిర్యలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిలల్లను పెంచి, పరదేశులకు 

అతిథయ్మిచిచ్, పరిశుదుధ్ల పాదములు కడిగి, శర్మపడువారికి సహాయము చేసి, పర్తి సతాక్రయ్ము చేయ 

బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండర్ లెకక్లో చేరచ్వచుచ్ను. 

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

దాచబడనేరవు. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

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

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

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

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

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

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 
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తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

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

ఒకనినొకడు హెచచ్రించుచు, 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

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

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

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.  

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

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

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. 
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గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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

యొకక్యు కృప చొపుప్న మీయందు మన పర్భువైన యేసు నామమును, ఆయనయందు మీరును 

మహిమనొందునటుల్, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:12 => మేలు చేయవలెనని మీలో కలుగు పర్తి యాలోచనను, విశావ్స 

యుకత్మైన పర్తి కారయ్మును బలముతో సంపూరణ్ము చేయుచు, మన దేవుడు తన పిలుపునకు 

మిముమ్ను యోగుయ్లుగా ఎంచునటుల్ మీకొరకు ఎలల్పుప్డును పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

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

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 పేతురు 4:11 => 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. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

Page  of 513 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

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. 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:4 => శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల 

పొలిమేరను దాటి వెళల్బోవుచునాన్రు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 29:6 => కాబటిట్ ఆకీషు దావీదును పిలిచి యెహోవా జీవము తోడు నీవు నిజముగా 

యథారథ్పరుడవై యునాన్వు; దండులో నీవు నాతోకూడ సంచరించుట నా దృషిట్కి అనుకూలమే;నీవు 

నాయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటి వరకు నీయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదుగాని 

సరాద్రులు నీయందు ఇషట్ములేక యునాన్రు. 
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2 సమూయేలు 19:11 => రాజైన దావీదు ఇది విని యాజకులగు సాదోకునకును అబాయ్తారునకును 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలువారందరు మాటలాడుకొను సంగతి నగరిలోనునన్ రాజునకు 

వినబడెను గనుక రాజును నగరికి మరల తోడుకొని రాకుండ మీరెందుకు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్రు? 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

యెషయా 62:1 => సీయోను నీతి సూరయ్కాంతివలె కనబడువరకు దాని రక్షణ దీపమువలె 

వెలుగుచుండువరకు సీయోను పక్షమందు నేను మౌనముగా ఉండను యెరూషలేము పక్షమందు నేను 

ఊరకుండను.  

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

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

చితత్ముకాదు. 

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

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

లూకా 8:16 => ఎవడును దీపము ముటిట్ంచి పాతర్తో కపిప్వేయడు, మంచము కిర్ంద పెటట్డు గాని, 

లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు అగపడవలెనని దీపసత్ంభముమీద దానిని పెటుట్ను. 

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

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  
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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. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

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

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:15 => నీ అభివృదిధ్ అందరికి తేటగా కనబడు నిమితత్ము వీటిని మనసక్రించుము, 

వీటియందే సాధకము చేసికొనుము. 

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. 

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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వచనము 20 

శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల మీరు 

పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:17 => ధరమ్శాసత్రములో ఒక పొలల్యిన తపిప్పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు 

గతించిపోవుట సులభము. 

యోహాను 8:5 => అటిట్వారిని రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని ధరమ్శాసత్రములో మోషే మనకాజాఞ్పించెను 

గదా; అయినను నీవేమి చెపుప్చునాన్వని ఆయననడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

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

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:17 => నేను చెపుప్నదేమనగా నాలుగువందల ముపప్ది సంవతస్రములైన తరువాత 

వచిచ్న ధరమ్శాసత్రము, వాగాద్నమును నిరరథ్కము చేయునంతగా పూరవ్మందు దేవునిచేత సిథ్రపరచబడిన 

నిబంధనను కొటిట్వేయదు. 
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గలతీయులకు 3 :18 => ఆ సావ్సథ్య్ము ధరమ్శాసత్రమూలముగా కలిగినయెడల ఇక 

వాగాద్నమూలముగా కలిగినది కాదు. అయితే దేవుడు అబార్హామునకు వాగాద్నమువలననే దానిని 

అనుగర్హించెను. 

గలతీయులకు 3:19 => ఆలాగైతే ధరమ్శాసత్రమెందుకు? ఎవనికి ఆ వాగాద్నము చేయబడెనో ఆ 

సంతానము వచుచ్వరకు అది అతికర్మములనుబటిట్ దానికి తరువాత ఇయయ్బడెను; అది మధయ్వరిత్చేత 

దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడెను. 

గలతీయులకు 3:20 => మధయ్వరిత్ యొకనికి మధయ్వరిత్ కాడు గాని దేవుడొకక్డే. 

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. 

గలతీయులకు 3:23 => విశావ్సము వెలల్డికాకమునుపు, ఇక ముందుకు బయలుపరచబడబోవు 

విశావ్సమవలంబింపవలసిన వారముగా చెరలో ఉంచబడినటుట్ మనము ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోనైనవారమైతివిు. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

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. 
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కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

రోమీయులకు 8:4 => దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాపశరీరాకారముతో పంపి, ఆయన 

శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను. 

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

సతరీయందు పుటిట్,  

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:17 => ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయేగాని నిజ సవ్రూపము కీర్సుత్లో ఉనన్ది 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 
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హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

గలతీయులకు 3:21 => ధరమ్శాసత్రము దేవుని వాగాద్నములకు విరోధమైనదా? అటల్నరాదు. 

జీవింపచేయ శకిత్గల ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్బడియునన్యెడల వాసత్వముగా నీతి ధరమ్శాసత్రమూలముగానే 

కలుగును గాని  

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

వచనము 21 

నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట 

మీరు వినాన్రు గదా. 

మతత్యి 5:26 => కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

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

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 26:13 => సరవ్లోకమందు ఈ సువారత్ ఎకక్డ పర్కటింపబడునో, అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

ఈమె జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మతత్యి 26:14 => అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా , 

పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 

మారుక్ 3:28 => సమసత్ పాపములును మనుషుయ్లు చేయు దూషణలనిన్యు వారికి క్షమింపబడును 

గాని 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 8:12 => ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక 

కిర్య నడుగుచునాన్రు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా 

మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

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

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 9:41 => మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన 

ఫలము పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడ డ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 
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మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:30 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 14:9 => సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 14:25 => నేను దేవుని రాజయ్ములో దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు దినమువరకు ఇకను 

దానిని తార్గనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 4:24 => మరియు ఆయన ఏ పర్వకత్యు సవ్దేశమందు హితుడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 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. 
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లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 18:17 => చినన్బిడ డ్వలె దేవుని రాజయ్ము అంగీకరింపనివాడు దానిలో ఎంతమాతర్మును 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను.  

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 

లూకా 21:32 => అవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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. 
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యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:32 => కాబటిట్ యేసు పరలోకమునుండి వచుచ్ ఆహారము మోషే మీకియయ్లేదు, నా 

తండిర్యే పరలోకమునుండి వచుచ్ నిజమైన ఆహారము మీకనుగర్హించుచునాన్డు. 

యోహాను 6:47 => దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ మరియెవడును తండిర్ని 

చూచియుండలేదు; ఈయనే తండిర్ని చూచియునన్వాడు. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 8:34 => అందుకు యేసు పాపము చేయు పర్తివాడును పాపమునకు దాసుడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 8:51 => ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడెనన్డును మరణము పొందడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 10:7 => కాబటిట్ యేసు మరల వారితో ఇటల్నెను  

యోహాను 12:24 => గోధుమగింజ భూమిలోపడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; 

అది చచిచ్నయెడల విసాత్రముగా ఫలించును. 
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యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 21:18 => యేసు నా గొఱఱ్లను మేపుము. నీవు యౌవనుడవై యుండినపుప్డు నీ అంతట 

నీవే నడుము కటుట్కొని నీకిషట్మైన చోటికి వెళుల్చుంటివి; నీవు ముసలివాడవైనపుప్డు నీచేతులు నీవు 

చాచుదువు, వేరొకడు నీ నడుము కటిట్ నీకిషట్ము కాని చోటికి నినున్ మోసికొనిపోవునని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 
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యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

లూకా 16:17 => ధరమ్శాసత్రములో ఒక పొలల్యిన తపిప్పోవుటకంటె ఆకాశమును భూమియు 

గతించిపోవుట సులభము. 

లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

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. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

కీరత్నలు 119:89 => (లామెద ) యెహోవా, నీ వాకయ్ము ఆకాశమందు నితయ్ము నిలకడగా నునన్ది. 
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కీరత్నలు 119:90 => నీ విశావ్సయ్త తరతరములుండును. నీవు భూమిని సాథ్పించితివి అది 

సిథ్రముగానునన్ది 

కీరత్నలు 119:152 => నీ శాసనములను నీవు నితయ్ములుగా సిథ్రపరచితివని నేను పూరవ్మునుండి 

వాటివలననే తెలిసికొనియునాన్ను. 

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

కీరత్నలు 111:8 => అవి శాశవ్తముగా సాథ్పింపబడియునన్వి సతయ్ముతోను యథారథ్తతోను అవి 

చేయబడియునన్వి.  

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

కీరత్నలు 119:144 => నీ శాసనములు శాశవ్తమైన నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి 

దయచేయుము. 

కీరత్నలు 119:160 => నీ వాకయ్ సారాంశము సతయ్ము నీవు నియమించిన నాయ్యవిధులనిన్యు 

నితయ్ము నిలుచును. 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

యెషయా 34:16 => యెహోవా గర్ంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు 

లేక యుండదు దేని జతపకిష్ దానియొదద్ ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచిచ్న ఆజఞ్ యిదే ఆయన 

నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.  
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యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

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

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

రోమీయులకు 10:4 => విశవ్సించు పర్తివానికి నీతి కలుగుటకై కీర్సుత్ ధరమ్శాసత్రమునకు 

సమాపిత్యైయునాన్డు. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

యాకోబు 2:10 => ఎవడైనను ధరమ్శాసత్రమంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజఞ్ విషయములో 

తపిప్పోయినయెడల, ఆజఞ్లనిన్టి విషయములో అపరాధియగును; 

వచనము 22 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు లోనగును, తన 

సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని చెపుప్వాడు 

నరకాగిన్కి లోనగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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కీరత్నలు 119:6 => నీ ఆజఞ్లనిన్టిని నేను లక్షయ్ము చేయునపుప్డు నాకు అవమానము కలుగనేరదు. 

కీరత్నలు 119:128 => నీ ఉపదేశములనిన్యు యథారథ్ములని నేను వాటిని మనిన్ంచుచునాన్ను 

అబదధ్మారగ్ములనిన్యు నా కసహయ్ములు. 

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;  

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. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 
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లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 3:8 => మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెపుప్చునాన్మని, కొందరు 

మముమ్ను దూషించి చెపుప్ పర్కారము మేమెందుకు చెపప్రాదు? అటిట్వారికి కలుగు శికాష్విధి నాయ్యమే. 

రోమీయులకు 6:1 => ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విసత్రింపవలెనని పాపమందు 

నిలిచియుందుమా? 

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

పాపము చేయుదమా? అదెనన్టికిని కూడదు. 

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, 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 
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పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకిత్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

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

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

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 => ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 
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గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

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

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

గలతీయులకు 5:18 => మీరు ఆతమ్చేత నడిపింపబడినయెడల ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 

గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

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

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

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:17 => సహోదరులారా, మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు 

మాదిరియై యునన్ పర్కారము నడుచుకొను వారిని గురిపెటిట్ చూడుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:18 => అనేకులు కీర్సుత్ సిలువకు శతుర్వులుగా నడుచుకొనుచునాన్రు; వీరినిగూరిచ్ 

మీతో అనేక పరాయ్యములు చెపిప్ యిపుప్డును ఏడుచ్చు చెపుప్చునాన్ను. 

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

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

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

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

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

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 బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

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

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2 => కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలెనో మావలన 

నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా మీరు నడుచుకొనుచునాన్రు. ఈ విషయములో మీరు అంతకంతకు 

అభివృదిధ్ నొందవలెనని మిముమ్ను వేడుకొని పర్భువైన యేసునందు హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:4 => మీలో పర్తివాడును, దేవుని ఎరుగని అనయ్జనులవలె 

కామాభిలాషయందు కాక, 
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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 తిమోతి 4:11 => ఈ సంగతుల నాజాఞ్పించి బోధించుము. 

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

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

ఉండుము. 

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

ఓరుప్ను సాతివ్కమును సంపాదించుకొనుటకు పర్యాసపడుము. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 
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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 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 

లూకా 22:25 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనములలో రాజులు వారిమీద పర్భుతవ్ము 

చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉపకారులనబడుదురు. 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

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

పొందుదురు. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు 

వచిచ్ అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును, 

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా 
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లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

1 రాజులు 16:2 => నేను నినున్ మంటిలోనుండి తీసి హెచిచ్ంపజేసి ఇశార్యేలువారను నా 

జనులమీద నినున్ అధికారిగా చేసితిని, అయినను యరొబాము పర్వరిత్ంచిన పర్కారముగా నీవు 

పర్వరిత్ంచుచు, ఇశార్యేలువారగు నా జనులు పాపము చేయుటకు కారకుడవై, వారి పాపములచేత 

నాకు కోపము పుటిట్ంచియునాన్వు. 

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

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

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

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

మారుక్ 12:28 => శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా 

ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 

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

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:19 => దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించుటయే ముఖయ్ము గాని సునన్తి 

పొందుటయందు ఏమియు లేదు, సునన్తి పొందకపోవుటయందు ఏమియు లేదు. 
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తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

వచనము 23 

కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధమేమైనను 

కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 23:2 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

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

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 
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మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 
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లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 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. 

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

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడ డ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

లూకా 18:17 => చినన్బిడ డ్వలె దేవుని రాజయ్ము అంగీకరింపనివాడు దానిలో ఎంతమాతర్మును 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను.  

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

లూకా 18:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటెదూరుట సులభమని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:4 => అందుకు నీకొదేము ముసలివాడైన మనుషుయ్డేలాగు జనిమ్ంపగలడు? 

రెండవమారు తలిల్ గరబ్మందు పర్వేశించి జనిమ్ంపగలడా అని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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హెబీర్యులకు 12:14 => అందరితో సమాధానమును పరిశుదధ్తయు కలిగి యుండుటకు 

పర్యతిన్ంచుడి. పరిశుదధ్త లేకుండ ఎవడును పర్భువును చూడడు. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 5:47 => మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ 

చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

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

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 545 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

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

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

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

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

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

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

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

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

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

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

Page  of 546 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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

నీతిమంతుడై యునన్టుట్ నీతిని జరిగించు పర్తివాడును నీతిమంతుడు. 

వచనము 24 

అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ సహోదరునితో 

సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 

మతత్యి 5:33 => మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు 

చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

2 సమూయేలు 20:18 => అంతట ఆమె పూరవ్కాలమున జనులు ఆబేలునందు సంగతి 

విచారింపవలెనని చెపుప్ట కదుద్; ఆలాగున చేసి కారయ్ములు ముగించుచు వచిచ్రి. 

యోబు 8:8 => మనము నినన్టివారమే, మనకు ఏమియు తెలియదు భూమిమీద మన దినములు 

నీడవలె నునన్వి. 

యోబు 8:9 => మునుపటి తరమువారి సంగతులు విచారించుము వారి పితరులు పరీకిష్ంచినదానిని 

బాగుగా తెలిసికొనుము. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:17 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:13 => అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ 

హతయ్ జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను. 

నిరగ్మకాండము 21:14 => అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా 

చంప లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:12 => పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు వాటిలోనికి పారిపోవచుచ్ను. తీరుప్ 

పొందుటకై నరహంతకుడు సమాజమునెదుట నిలుచువరకు వాడు మరణశిక్ష నొందకూడదు గనుక 

పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకుండ అవి మీకు ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 35:16 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధముతో కొటుట్వాడు 

నరహంతకుడు ఆ నరహంతకునికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:17 => ఒకడు చచుచ్నటుల్ మరియొకడు రాతితో వాని కొటట్గా దెబబ్తినినవాడు 

చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 35:18 => మరియు ఒకడు చచుచ్నటుల్ మరియొకడు చేతికఱఱ్తో కొటట్గా 

దెబబ్తినినవాడు చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 35:19 => హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు తానే నరహంతకుని 

చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:20 => వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని 

పగపటిట్ పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ 

వైరమువలన చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:21 => నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆ నరహంతకుని 

కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:30 => ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ 

నరహంతకునికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:31 => చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపక నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:32 => మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు 

మృతినొందక మునుపు సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును 

అంగీకరింపకూడదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

సంఖాయ్కాండము 35:34 => మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ 

మధయ్ను నివసించుచునాన్ను . నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ 

నివసించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:9 => అటుల్ నీవు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ 

మధయ్నుండి నిరోద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు. 
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1 రాజులు 2:5 => అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశార్యేలు 

సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబేన్రు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిదద్రికి అతడు 

చేసినదానిని నీవెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుదధ్సమయమందైనటుల్గా సమాధానకాలమందు 

రకత్ము చిందించి దానిని తన నడికటుట్మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను. 

1 రాజులు 2:6 => నీకు తోచినటుల్ అతనికి చేయవచుచ్ను గాని అతని నెరసిన తలవెండుర్కలను 

సమాధికి నెమమ్దిగా దిగనియయ్వదుద్. 

1 రాజులు 2:31 => అందుకు రాజు ఇటల్నెను అతడు నీతో చెపిప్నటుల్గా చేయుము; అతడు 

ధారపోసిన నిరపరాధుల రకత్మును నామటుట్కును నా తండిర్ కుటుంబికుల మటుట్కును పరిహారము 

చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెటుట్ము.  

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 19:18 => యేసు నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్ సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము, 
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రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 25 

నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; లేనియెడల ఒకవేళ నీ 

పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తుకు అపప్గించును, 

అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

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

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

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

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

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

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 
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ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  

ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 37:4 => అతని సహోదరులు తమ తండిర్ అతనిని తమ అందరికంటె ఎకుక్వగా 

పేర్మించుట చూచినపుప్డు వారు అతని మీద పగపటిట్, అతనిని కేష్మసమాచారమైనను అడుగలేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 37:8 => అందుకతని సహోదరులు నీవు నిశచ్యముగా మముమ్నేలెదవా? మామీద 

నీవు అధికారివగుదువా అని అతనితో చెపిప్, అతని కలలనుబటిట్యు అతని మాటలనుబటిట్యు 

అతనిమీద మరింత పగపటట్రి 

1 సమూయేలు 17:27 => జనులు వాని చంపినవానికి ఇటిల్టుల్ చేయబడునని అతని కుతత్రమిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 
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1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 20:33 => సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 22:12 => సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించుమనగా అతడు చితత్ము నా 

యేలినవాడా అనెను. 

1 సమూయేలు 22:13 => సౌలు నీవు యెషష్యి కుమారునికి ఆహారమును ఖడగ్మును ఇచిచ్ అతని 

పక్షమున దేవుని యొదద్ విచారణ చేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచునన్టుట్ పొంచియుండుటకై 

అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 

1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 
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1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:20 => అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబాయ్తారు 

అనునొకడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయి దావీదునొదద్కు వచిచ్ 

1 సమూయేలు 22:21 => సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు 

తెలియజేయగా 

1 సమూయేలు 22:22 => దావీదు ఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అకక్డనునన్ందున వాడు 

సౌలునకు నిశచ్యముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండిర్ యింటివారికందరికిని 

మరణము రపిప్ంచుటకు నేను కారకుడనైతిని గదా. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:4 => నా పితార్రిజ్తమును నీకియయ్నని యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు తనతో 

చెపిప్నదానినిబటిట్ అహాబు మూతి ముడుచుకొనినవాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి 

మంచముమీద పరుండి యెవరితోను మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

ఎసేత్రు 3:5 => మొరెద్కై వంగకయు నమసక్రింపకయు నుండుట హామాను చూచినపుప్డు బహుగా 

కోపగించి 

Page  of 555 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఎసేత్రు 3:6 => మొరెద్కై పార్ణము మాతర్ము తీయుట సవ్లప్కారయ్మని యెంచి, మొరెద్కై యొకక్ జనులు 

ఎవరైనది తెలిసికొని, అహషేవ్రోషు యొకక్ రాజయ్మందంతటనుండు మొరెద్కై సవ్జనులగు 

యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను. 

కీరత్నలు 37:8 => కోపము మానుము ఆగర్హము విడిచిపెటుట్ము వయ్సనపడకుము అది కీడుకే 

కారణము 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:27 => అపవాదికి చోటియయ్కుడి; 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 
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మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

ఓబధాయ్ 1:10 => నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాతాక్రమునుబటిట్ నీవు 

అవమానము నొందుదువు, ఇక నెనన్టికిని లేకుండ నీవు నిరూమ్లమగుదువు. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

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

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

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

వరకును చీకటిలోనేయునాన్డు. 

Page  of 557 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

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

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

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

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 25:3 => నీకొరకు కనిపెటుట్వారిలో ఎవడును సిగుగ్నొందడు. హేతువు లేకుండనే దోర్హము 

చేయువారు సిగుగ్ నొందుదురు.  

కీరత్నలు 35:19 => నిరే హ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 109:3 => ననున్ చుటుట్కొని నా మీద దేవ్షపు మాటలాడుచునాన్రు నిరిన్మితత్ముగా నాతో 

పోరాడుచునాన్రు  
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విలాపవాకయ్ములు 3:52 => ఒకడు పకిష్ని తరుమునటుల్ శతుర్వులు నిరిన్మితత్ముగా ననున్ వెనువెంట 

తరుముదురు. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 

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

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

1 సమూయేలు 20:30 => సౌలు యోనాతానుమీద బహుగా కోపపడి ఆగడగొటుట్దాని కొడుకా, 

నీకును నీ తలిల్ మానమునకును సిగుగ్ కలుగునటుల్గా నీవు యెషష్యి కుమారుని సీవ్కరించిన సంగతి 

నాకు తెలిసినది కాదా? 

2 సమూయేలు 16:7 => ఈ షిమీ నరహంతకుడా, దురామ్రుగ్డా 

యోహాను 7:20 => అందుకు జనసమూహము నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవు, ఎవడు నినున్ 

చంపజూచుచునాన్డని అడుగగా 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 
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గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

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. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

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

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

యూదా 1:9 => అయితే పర్ధాన దూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొకక్ 

శరీరమునుగూరిచ్ తరిక్ంచినపుప్డు, దూషించి తీరుప్తీరచ్ తెగింపక పర్భువు నినున్ గదిద్ంచును గాక 

అనెను.  

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 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 
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మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 49:10 => జాఞ్నులు చనిపోదురను సంగతి అతనికి కనబడకుండ పోదు మూరు ఖ్లును 

పశుపార్యులును ఏకముగా నశింతురు. 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

సామెతలు 14:16 => జాఞ్నము గలవాడు భయపడి కీడునుండి తొలగును బుదిధ్హీనుడు విఱఱ్వీగి 

నిరభ్యముగా తిరుగును. 

సామెతలు 18:6 => బుదిధ్హీనుని పెదవులు కలహమునకు సిదధ్ముగా నునన్వి. దెబబ్లు కావలెనని 

వాడు కేకలువేయును.  

యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 
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మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

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. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

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

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 30:2 => యాకోబు కోపము రాహేలుమీద రగులుకొనగా అతడు నేను నీకు 

గరభ్ఫలమును ఇయయ్కపోయిన దేవునికి పర్తిగా నునాన్నా అనెను. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 32:19 => అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను 

చూచెను. అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను 

పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను 

లేవీయకాండము 10:16 => అపుప్డు మోషే పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని 

జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన 

ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి 

సంఖాయ్కాండము 16:15 => అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును 

లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని 

చేయలేదని యెహోవాయొదద్ మనవిచేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:10 => తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును 

పోగుచేసినపుప్డు అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ 

రపిప్ంపవలెనా? అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:17 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

2 రాజులు 23:10 => మరియు ఎవడైనను తన కుమారునేగాని కుమారెత్నేగాని మొలెకునకు 

అగిన్గుండము దాటించకుండునటుల్ బెన  హినోన్ము అను లోయలోనునన్ తోఫెతు అను పర్దేశమును 

అతడు అపవితర్ము చేసెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => తనయెడల యథారథ్హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై 

యెహోవా కనుదృషిట్ లోకమందంతట సంచారము చేయుచునన్ది; యీ విషయమందు నీవు మతితపిప్ 

పర్వరిత్ంచితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుదధ్ములే కలుగును. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

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

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

కొలొసస్యులకు 3:8 => ఇపుప్డైతే మీరు, కోపము, ఆగర్హము, దుషట్తవ్ము, దూషణ, మీనోట 

బూతులు అను వీటిననిన్టిని విసరిజ్ంచుడి. 
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1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యాకోబు 1:19 => నా పిర్య సహోదరులారా, మీరీసంగతి ఎరుగుదురు గనుక పర్తి మనుషుయ్డు 

వినుటకు వేగిరపడువాడును, మాటలాడుటకు నిదానించువాడును, కోపించుటకు నిదా నించువాడునై 

యుండవలెను. 

వచనము 26 

కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16 => ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను 

వారముల పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ 

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17 => వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 
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యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

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

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 
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ఆమోసు 5:22 => నాకు దహనబలులను నైవేదయ్ములను మీరరిప్ంచినను నేను వాటిని 

అంగీకరింపను; సమాధాన బలులుగా మీరరిప్ంచు కొర్వివ్న పశువులను నేను చూడను. 

ఆమోసు 5:23 => మీ పాటల ధవ్ని నాయొదద్నుండి తొలగనియుయ్డి, మీ సవ్రమండలముల నాదము 

వినుట నాకు మనసుస్లేదు. 

ఆమోసు 5:24 => నీళుల్ పారినటుల్గా నాయ్యము జరుగనియుయ్డి, గొపప్ పర్వాహమువలె నీతిని 

పర్వహింపనియుయ్డి. 

ఆదికాండము 41:9 => అపుప్డు పానదాయకుల అధిపతినేడు నా తపిప్దములను జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 50:15 => యోసేపు సహోదరులు తమ తండిర్ మృతిపొందుట చూచి ఒకవేళ 

యోసేపు మనయందు పగపటిట్ మన మతనికి చేసిన కీడంతటి చొపుప్న మనకు నిశచ్యముగా కీడు 

జరిగించుననుకొని 

ఆదికాండము 50:16 => యోసేపునకు ఈలాగు వరత్మానమంపిరి 

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

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 
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గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

లేవీయకాండము 6:3 => పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, 

మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము 

చేసినయెడలనేమి, 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటే ట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

1 రాజులు 2:44 => నీవు మా తండిర్యైన దావీదునకు చేసినటుట్ నీ హృదయములో మెదులుచునన్ 

కీడంతయు నీకు తెలియును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రపిప్ంచును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:20 => ఎడతెగక నా ఆతమ్ వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని నాలో కుర్ంగియునన్ది 

అది నీకింకను జాఞ్పకమునన్ది గదా.  

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 26:4 => యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

కీరత్నలు 4:5 => నీతియుకత్మైన బలులు అరిప్ంచుచు యెహోవాను నముమ్కొనుడి 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 27 
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వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

మతత్యి 18:16 => అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట 

సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

యోబు 42:8 => కాబటిట్ యేడు ఎడల్ను ఏడు పొటే ట్ళల్ను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొదద్కు 

పోయి మీ నిమితత్ము దహనబలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయును. మీ అవివేకమునుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపక యుండునటుల్ నేను అతనిని మాతర్ము 

అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినటుల్ మీరు ననున్గూరిచ్ యుకత్మైనది 

పలుకలేదు. 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

మారుక్ 9:50 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము 

కలుగుజేతురు? మీలో మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా 

ఉండుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:17 => కీడుకు పర్తికీడెవనికిని చేయవదుద్; మనుషుయ్లందరి దృషిట్కి 

యోగయ్మైనవాటినిగూరిచ్ ఆలోచన కలిగియుండుడి. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

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

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

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

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

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

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 9:10 => మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైనను, దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను 

ఆచరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:4 => యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 
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మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 28 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు అపుప్డే తన 

హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

ఆదికాండము 32:3 => యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననునన్ తన 

సహోదరుడైన ఏశావు నొదద్కు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి 

ఆదికాండము 32:4 => మీరు నా పర్భువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొదద్ నివసించి 

యుంటిని;  

ఆదికాండము 32:5 => నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీ జనమును కలరు; నీ 

కటాక్షము నాయందు కలుగునటుల్గా నా పర్భువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు 

అనెనని చెపుప్డని వారి కాజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:6 => ఆ దూతలు యాకోబు నొదద్కు తిరిగివచిచ్ మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావు 

నొదద్కు వెళిల్తివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డని చెపప్గా 

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 32:13 => అతడు అకక్డ ఆ రాతిర్ గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అనన్యైన 

ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను 
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ఆదికాండము 32:14 => అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేకపోతులను రెండువందల 

గొఱఱ్లను ఇరువది పొటే ట్ళల్ను 

ఆదికాండము 32:15 => ముపప్ది పాడి ఒంటెలను వాటి పిలల్లను నలుబది ఆవులను పది 

ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిలల్లను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా 

ఆదికాండము 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:17 => మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నినున్ 

ఎదురొక్ని నీవెవరివాడవు? ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీ ముందరనునన్వి యెవరివని నినున్ 

అడిగినయెడల 

ఆదికాండము 32:18 => నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా పర్భువైన ఏశావు కొరకు 

పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని చెపుప్మని ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:19 => అటల్తడు నేను ముందుగా పంపుచునన్ కానుకవలన అతని 

సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అపుప్డతడు ఒకవేళ ననున్ 

కటాకిష్ంచుననుకొని మీరు ఏశావును చూచినపుప్డు ఆ చొపుప్న అతనితో చెపప్వలెననియు 

ఆదికాండము 32:20 => మీరు ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచుచ్చునాన్డని 

చెపప్వలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళిల్న వారికందరికిని 

ఆజాఞ్పించెను. 

ఆదికాండము 32:21 => అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాతిర్ 

నిలిచెను. 

ఆదికాండము 32:22 => ఆ రాతిర్ అతడు లేచి తన యిదద్రు భారయ్లను తన యిదద్రు దాసీలను తన 

పదకొండుమంది పిలల్లను తీసికొని యబోబ్కు రేవు దాటిపోయెను. 

ఆదికాండము 33:3 => తాను వారిముందర వెళుల్చు తన సహోదరుని సమీపించువరకు ఏడుమారుల్ 

నేలను సాగిలపడెను. 
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ఆదికాండము 33:4 => అపుప్డు ఏశావు అతనిని ఎదురొక్న పరుగెతిత్ అతనిని కౌగలించుకొని అతని 

మెడమీద పడి ముదుద్పెటుట్కొనెను; వారిదద్రు కనీన్రు విడిచిరి. 

ఆదికాండము 33:5 => ఏశావు కనున్లెతిత్ ఆ సతరీలను పిలల్లను చూచి వీరు నీకేమి కావలెనని 

అడిగినందుకు అతడు వీరు దేవుడు నీ సేవకునికి దయచేసిన పిలల్లే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:6 => అపుప్డు ఆ దాసీలును వారి పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 33:7 => లేయాయు ఆమె పిలల్లును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. ఆ తరువాత 

యోసేపును రాహేలును దగగ్రకు వచిచ్ సాగిలపడిరి. 

ఆదికాండము 33:8 => ఏశావు నాకు ఎదురుగా వచిచ్న ఆ గుంపంతయు ఎందుకని అడుగగా 

అతడు నా పర్భువు కటాక్షము నామీద వచుచ్టకే అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:9 => అపుప్డు ఏశావు సహోదరుడా, నాకు కావలసినంత ఉనన్ది, నీది నీవే 

ఉంచుకొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

ఆదికాండము 33:11 => నేను నీయొదద్కు తెచిచ్న కానుకను చితత్గించి పుచుచ్కొనుము; దేవుడు ననున్ 

కనికరించెను; మరియు నాకు కావలసినంత ఉనన్దని చెపిప్ అతని బలవంతము చేసెను గనుక అతడు 

దాని పుచుచ్కొని  

1 సమూయేలు 25:17 => అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటివారికందరికిని వారు 

కీడుచేయ నిశచ్యించియునాన్రు గనుక ఇపుప్డు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగర్తత్గా 

ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికిమాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడనీయడు 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 
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అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

1 సమూయేలు 25:19 => మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచెచ్దనని తన 

పనివారికి ఆజఞ్నిచిచ్ 

1 సమూయేలు 25:20 => గారద్భముమీద ఎకిక్ పరవ్తపు లోయలోనికి వచుచ్చుండగా, దావీదును 

అతని జనులును ఆమెకు ఎదురుపడిరి, ఆమె వారిని కలిసికొనెను. 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:23 => అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గారద్భముమీదనుండి తవ్రగా దిగి 

దావీదునకు సాషాట్ంగ నమసాక్రముచేసి అతని పాదములు పటుట్కొని ఇటల్నెను 

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

1 సమూయేలు 25:25 => నా యేలినవాడా, దుషుట్డైన యీ నాబాలును లక్షయ్పెటట్వదుద్, అతని పేరు 

అతని గుణములను సూచించుచునన్ది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా 

యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు. 

1 సమూయేలు 25:26 => నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు పార్ణహాని 

చేయకుండ యెహోవా నినున్ ఆపియునాన్డు. నీ చెయియ్ నినున్ సంరకిష్ంచెననన్మాట నిజమని యెహోవా 

జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని పర్మాణము చేయుచునాన్ను. నీ శతుర్వులును నా యేలినవాడవైన 

నీకు కీడుచేయ నుదేద్శించువారును నాబాలువలె ఉందురు గాక. 
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1 సమూయేలు 25:27 => అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొదద్కు తెచిచ్న యీ కానుకను నా 

యేలినవాడవగు నినున్ వెంబడించు పనివారికి ఇపిప్ంచి 

1 సమూయేలు 25:28 => నీ దాసురాలనైన నా తపుప్ క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు 

యెహోవా యుదధ్ములను చేయుచునాన్వు గనుక నా యేలిన వాడవగు నీకు ఆయన శాశవ్తమైన 

సంతతినిచుచ్ను. నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను నీకు అపాయము కలుగకుండును. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

1 సమూయేలు 25:30 => యెహోవా నా యేలినవాడవగు నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న మేలంతటిని నీకు 

చేసి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిరణ్యించిన తరువాత 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 25:35 => తనయొదద్కు ఆమె తెచిచ్న వాటిని ఆమెచేత తీసికొని నీ మాటలు నేను 

ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

సామెతలు 6:1 => నా కుమారుడా, నీ చెలికాని కొరకు పూటపడినయెడల పరుని చేతిలో నీవు నీ 

చేయి వేసినయెడల 

సామెతలు 6:2 => నీ నోటి మాటలవలన నీవు చికుక్బడియునాన్వు నీ నోటి మాటలవలన 

పటట్బడియునాన్వు 

సామెతలు 6:3 => నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చికుక్బడితివి. నీవు తవ్రపడి వెళిల్ విడిచిపెటుట్మని 

నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

సామెతలు 25:8 => ఆలోచన లేక వాయ్జెయ్మాడుటకు పోకుము నీ పొరుగువాడు నినున్ 

అవమానపరచిదాని అంతమున ఇక నీవేమి చేయుదువని నీతో అనునేమో. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

లూకా 12:59 => నీవు కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు వెలుపలికి రానేరావని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 
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యోబు 22:21 => ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున 

నీకు మేలు కలుగును. 

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

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

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

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

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

2 కొరిందీయులకు 6:2 => అనుకూల సమయమందు నీ మొర నాలకించితిని; రక్షణ దినమందు 

నినున్ ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు గదా! 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

1 రాజులు 22:26 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు మీకాయాను పటుట్కొని తీసికొనిపోయి పటట్ణపు 

అధికారియైన ఆమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాషునకును అపప్గించి 
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1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:3 => ఇశార్యేలీయులు మిసాప్కు వచిచ్యునాన్రని బెనాయ్మీనీయులు వినిరి. 

ఇశార్యేలీయులు ఈ చెడుతనము ఎటుల్ చేయబడెనో అది చెపుప్డని యడుగగా 

1 సమూయేలు 25:18 => అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెపప్క తవ్రపడి 

రెండువందల రొటెట్లను, రెండు దార్కాష్రసపు తితుత్లను, వండిన అయిదు గొఱఱ్ల మాంసమును, 

అయిదు మానికల వేచిన ధానయ్మును, నూరు దార్క్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను 

గారద్భములమీద వేయించి 

2 సమూయేలు 19:16 => అంతలో బహూరీమునందునన్ బెనాయ్మీనీయుడగు గెరా కుమారుడైన 

షిమీ తవ్రపడి రాజైన దావీదును ఎదురొక్నుటకై యూదావారితో కూడ వచెచ్ను. 

యోబు 31:35 => నా మనవి వినుటకై నాకొకడు ఉండవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను; ఇదిగో నా 

చేవార్లు గురుతు. ఇదిగో నా పర్తివాది వార్సిన ఫిరాయ్దు, సరవ్శకుత్డు నాకుతత్రమిచుచ్ను గాక.  

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

వచనము 29 
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నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; నీ 

దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

లూకా 12:59 => నీవు కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు వెలుపలికి రానేరావని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

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

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

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

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

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

మించి అతిశయపడును. 

యిరిమ్యా 46:11 => ఐగుపుత్ కుమారీ, కనయ్కా, గిలాదునకు వెళిల్ గుగిగ్లము తెచుచ్కొనుము 

విసాత్రమైన ఔషధములు తెచుచ్కొనుట వయ్రథ్మే నీకు చికితస్ కలుగదు 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

వచనము 30 

నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; నీ దేహమంతయు 

నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు పర్యోజనకరము గదా. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 20:10 => పరుని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:22 => ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల 

వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ 

చెడుతనమును ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:23 => కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు 

ఊరిలో ఆమెను కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:24 => ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది 

ఊరిలో కేకలు వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ 

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి పరిహరించుదురు. 

సామెతలు 6:32 => జారతవ్ము జరిగించువాడు కేవలము బుదిధ్శూనుయ్డు ఆ కారయ్ము చేయువాడు 

సవ్నాశనమును కోరువాడే 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 
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నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

వచనము 31 

తన భారయ్ను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతిర్క యియయ్వలెనని చెపప్బడియునన్ది గదా; 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 
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మతత్యి 7:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుప్డు జనసమూహములు ఆయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

ఆదికాండము 34:2 => ఆ దేశము నేలిన హివీవ్యుడైన హమోరు కుమారుడగు షెకెము ఆమెను 

చూచి ఆమెను పటుట్కొని ఆమెతో శయనించి ఆమెను అవమానపరచెను. 

ఆదికాండము 39:7 => అటుతరువాత అతని యజమానుని భారయ్ యోసేపుమీద కనున్వేసి తనతో 

శయనించుమని చెపెప్ను 

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. 

ఆదికాండము 39:9 => నీవు అతని భారయ్వైనందున నినున్ తపప్ మరి దేనిని నా కపప్గింపక 

యుండలేదు. కాబటిట్ నేనెటుల్ ఇంత ఘోరమైన దుషాక్రయ్ము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కటుట్ 

కొందునని తన యజమానుని భారయ్తో అనెను. 

ఆదికాండము 39:10 => దినదినము ఆమె యోసేపుతో మాటలాడుచుండెను గాని అతడు ఆమెతో 

శయనించుటకైనను ఆమెతో నుండుటకైనను ఆమె మాట వినన్వాడు కాడు. 

ఆదికాండము 39:11 => అటుల్ండగా ఒకనాడు అతడు తన పనిమీద ఇంటి లోపలికి వెళిల్నపుప్డు 

ఇంటి మనుషుయ్లలో ఎవరును అకక్డ లేరు. 

ఆదికాండము 39:12 => అపుప్డామె ఆతని వసత్రము పటుట్కొని తనతో శయనింపుమని చెపప్గా 

అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచిపెటిట్ తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెను. 

ఆదికాండము 39:13 => అతడు తన వసత్రమును ఆమెచేతిలో విడిచి తపిప్ంచుకొనిపోవుట ఆమె 

చూచినపుప్డు 
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ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

ఆదికాండము 39:15 => నేను బిగగ్రగా కేకవేయుట వాడు విని నా దగగ్ర తన వసత్రమును విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెనని వారితో చెపిప్ 

ఆదికాండము 39:16 => అతని యజమానుడు ఇంటికి వచుచ్వరకు అతని వసత్రము తనదగగ్ర 

ఉంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 39:18 => నేను బిగగ్రగా కేకవేసినపుప్డు వాడు తన వసత్రము నా దగగ్ర విడిచిపెటిట్ 

తపిప్ంచుకొని బయటికి పారిపోయెననెను 

ఆదికాండము 39:19 => కాబటిట్ అతని యజమానుడు ఇటుల్ నీ దాసుడు ననున్ చేసెనని తన భారయ్ 

తనతో చెపిప్న మాటలు వినన్పుప్డు కోపముతో మండిపడి 

ఆదికాండము 39:20 => అతనిని పటుట్కొని రాజు ఖైదీలు బంధింపబడు చెరసాలలో వేయించెను. 

అతడకక్డ చెరసాలలో ఉండెను. 

ఆదికాండము 39:21 => అయితే యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి, అతనియందు కనికరపడి 

అతనిమీద ఆ చెరసాల యొకక్ అధిపతికి కటాక్షము కలుగునటుల్ చేసెను. 

ఆదికాండము 39:22 => చెరసాల అధిపతి ఆ చెరసాలలోనునన్ ఖైదీలనందరిని 

యోసేపుచేతికపప్గించెను. వారకక్డ ఏమి చేసిరో అదంతయు అతడే చేయించువాడు. 

ఆదికాండము 39:23 => యెహోవా అతనికి తోడైయుండెను గనుక ఆ చెరసాల అధిపతి అతనిచేతికి 

అపప్గింపబడిన దేనిగూరిచ్యు విచారణ చేయక యుండెను. అతడు చేయునది యావతుత్ యెహోవా 

సఫలమగునటుల్ చేసెను. 
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నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:9 => నేను హృదయమున పరసతరీని మోహించినయెడల నా పొరుగువాని దావ్రమున నేను 

పొంచియునన్యెడల 

సామెతలు 6:25 => దాని చకక్దనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన 

కనురెపప్లను చికిలించి నినున్ లోపరచుకొననియయ్కుము. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

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

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

రోమీయులకు 7:7 => కాబటిట్ యేమందుము? ధరమ్శాసత్రము పాపమాయెనా? అటల్నరాదు. 

ధరమ్శాసత్రమువలననే గాని పాపమనగా ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును. ఆశింపవదద్ని ధరమ్శాసత్రము 

చెపప్నియెడల దురాశయన ఎటిట్దో నాకు తెలియకపోవును.  
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రోమీయులకు 7:8 => అయితే పాపము ఆజఞ్ను హేతువు చేసికొని సకలవిధమైన దురాశలను 

నాయందు పుటిట్ంచెను. ధరమ్శాసత్రము లేనపుప్డు పాపము మృతము. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 12:14 => అబార్ము ఐగుపుత్లో చేరినపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఆ సతరీ మికిక్లి 

సౌందరయ్వతియయి యుండుట చూచిరి 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

లేవీయకాండము 18:20 => నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 

అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 101:3 => నా కనున్లయెదుట నేను ఏ దుషాక్రయ్మును ఉంచుకొనను భకిత్మారగ్ము 

తొలగినవారి కిర్యలు నాకు అసహయ్ములు అవి నాకు అంటనియయ్ను  

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 
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సామెతలు 7:25 => జార సతరీ మారగ్ములతటుట్ నీ మనసుస్ తొలగనియయ్కుము దారి తపిప్ అది నడచు 

తోర్వలలోనికి పోకుము.  

సామెతలు 23:31 => దార్కాష్రసము మికిక్లి ఎఱఱ్బడగను గినెన్లో తళతళలాడుచుండగను తార్గుటకు 

రుచిగా నుండగను దానివైపు చూడకుము. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

యిరిమ్యా 5:8 => బాగుగా బలిసిన గుఱఱ్ములవలె పర్తివాడును ఇటు అటు తిరుగుచు తన 

పొరుగువాని భారయ్వెంబడి సకిలించును 

యెహెజేక్లు 18:6 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, బహిషట్యైనదానిని కూడకయు, 

యెహెజేక్లు 22:11 => ఒకడు తన పొరుగువాని భారయ్ను కూడి హేయకిర్యలు చేయును, 

మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవితర్పరచును, నీలో జనులు తండిర్ కుమారెత్యగు తమ 

సహోదరిని చెరుపుదురు. 

యెహెజేక్లు 23:16 => అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కలీద్యదేశమునకు వారియొదద్కు 

దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 
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మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

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

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

వచనము 32 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను విడనాడు పర్తివాడును 

ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

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. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 
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మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మతత్యి 19:12 => తలిల్ గరభ్మునుండి నపుంసకులుగా పుటిట్నవారు గలరు, మనుషుయ్లవలన 

నపుంసకులుగా చేయబడిన నపుంసకులును గలరు, పరలోకరాజయ్ము నిమితత్ము తముమ్ను తామే 

నపుంసకులనుగా చేసికొనిన నపుంసకులును గలరు. (ఈ మాటను) అంగీకరింపగలవాడు 

అంగీకరించును గాక అని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:6 => ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము 

నిరరథ్కమగునటుల్, మన పార్చీన సవ్భావము ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడెనని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:13 => మీరు శరీరానుసారముగా పర్వరిత్ంచినయెడల చావవలసినవారైయుందురు 

గాని ఆతమ్చేత శారీరకిర్యలను చంపినయెడల జీవించెదరు. 

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 పేతురు 4:1 => కీర్సుత్ శరీరమందు శర్మపడెను గనుక మీరును అటిట్ మనసుస్ను ఆయుధముగా 

ధరించుకొనుడి. 
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1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 

సామెతలు 5:9 => వెళిల్నయెడల పరులకు నీ యౌవనబలమును కూర్రులకు నీ జీవితకాలమును 

ఇచిచ్వేతువు 

సామెతలు 5:10 => నీ ఆసిత్వలన పరులు తృపిత్పొందుదురు నీ కషాట్రిజ్తము అనుయ్ల యిలుల్ చేరును. 

సామెతలు 5:11 => తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును కీష్ణించినపుప్డు 

సామెతలు 5:12 => అయోయ్, ఉపదేశము నేనెటుల్ తోర్సివేసితిని? నా హృదయము గదిద్ంపు నెటుల్ 

తృణీకరించెను? 

సామెతలు 5:13 => నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగగ్లేదు 

సామెతలు 5:14 => నేను సమాజ సంఘముల మధయ్ నుండినను పర్తివిధమైన దౌషట్య్మునకు 

లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెపుప్కొనుచు మూలుగుచు నుందువు.  

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 
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లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 22:2 => నరులు దేవునికి పర్యోజనకారులగుదురా? కారు; బుదిధ్మంతులు తమమటుట్కు 

తామే పర్యోజనకారులై యునాన్రు 

యోబు 31:1 => నేను నా కనున్లతో నిబంధన చేసికొంటిని కనయ్కను నేనేలాగు చూచుదును? 

యోబు 31:7 => నాయ్యమైన తార్సులో ఆయన ననున్ తూచును గాక. నేను తోర్వవిడిచి 

నడచినయెడల నా మనసుస్ నా కనున్లను అనుసరించి సంచరించినయెడల మాలినయ్మేమైనను 

నాచేతులకు తగిలినయెడల  

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 
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మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

వచనము 33 

మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

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

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 
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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. 

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

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

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

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

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

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

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

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

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

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

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

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోబు 20:13 => దాని పోనియయ్క భదర్ము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి. 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

కీరత్నలు 144:8 => వారి నోరు వటిట్ మాటలాడుచునన్ది వారి కుడిచేయి అబదధ్ముతో కూడియునన్ది. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 18:8 => కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని 

నరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో 

పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

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

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 
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మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:16 => కావున మేము అధైరయ్పడము; మా బాహయ్ పురుషుడు 

కృశించుచునన్ను, ఆంతరయ్ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 7:11 => మీరు దేవుని చితత్ పర్కారము పొందిన యీ దుఃఖము ఎటిట్ జాగర్తను 

ఎటిట్ దోషనివారణకైన పర్తివాదమును ఎటిట్ ఆగర్హమును ఎటిట్ భయమును ఎటిట్ అభిలాషను ఎటిట్ 

ఆసకిత్ని ఎటిట్ పర్తిదండనను మీలో పుటిట్ంచెనో చూడుడి. ఆ కారయ్మునుగూరిచ్ సమసత్ 

విషయములలోను మీరు నిరోద్షులై యునాన్రని ఋజువుపరచుకొంటిరి. 

వచనము 34 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము తోడనవదుద్; అది దేవుని 

సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మతత్యి 19:7 => అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే 

యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని వారాయనను అడుగగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1 => ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత 

ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము 

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను 

పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:3 => ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము 

వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను పెండిల్చేసికొనిన 

పిమమ్ట ఆ రెండవ పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

యిరిమ్యా 3:1 => మరియు ఒకడు తన భారయ్ను తయ్జించగా ఆమె అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయి 

వేరొక పురుషునిదైన తరువాత అతడు ఆమెయొదద్కు తిరిగిచేరునా? ఆలాగు జరుగు దేశము బహుగా 

అపవితర్మగును గదా; అయినను నీవు అనేకులైన విటకాండర్తో వయ్భిచారము చేసినను నాయొదద్కు 

తిరిగిరమమ్ని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 10:3 => అందుకాయన మోషే మీకేమి ఆజాఞ్పించెనని వారినడిగెను. 

మారుక్ 10:4 => వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని 

చెపప్గా 

మారుక్ 10:5 => యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 
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మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

మారుక్ 10:4 => వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని 

చెపప్గా 

మారుక్ 10:11 => అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను 

విడనాడిన ఆమె విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

వచనము 35 

అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

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

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

మతత్యి 19:9 => మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను 

పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 
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మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

మారుక్ 10:5 => యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:10 => ఇంటికి వచిచ్ శిషుయ్లు ఈ సంగతినిగూరిచ్ ఆయనను మరల నడిగిరి. 

మారుక్ 10:11 => అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను 

విడనాడిన ఆమె విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

మారుక్ 10:12 => మరియు సతరీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండిల్జేసికొనినయెడల ఆమె 

వయ్భిచరించునదగునని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 16:18 => తన భారయ్ను విడనాడి, మరియొకతెను వివాహము చేసికొను పర్తివాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు; భరత్ను విడిచినదానిని వివాహము చేసికొనువాడు వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 7:3 => కాబటిట్ భరత్ బర్దికియుండగా ఆమె వేరొక పురుషుని చేరినయెడల వయ్భిచారిణి 

యనబడును గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల ఆమె ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదలపొందెను గనుక వేరొక 

పురుషుని వివాహము చేసికొనినను వయ్భిచారిణి కాకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 7:4 => భరత్కేగాని భారయ్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆలాగున 

భారయ్కే గాని భరత్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:10 => మరియు పెండిల్యైన వారికి నేను కాదు పర్భువే ఆజాఞ్పించునదేమనగా, 

భారయ్ భరత్ను ఎడబాయకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:11 => ఎడబాసినయెడల పెండిల్ చేసికొనకుండవలెను; లేదా, తన భరత్తో 

సమాధానపడవలెను. మరియు భరత్ తన భారయ్ను పరితయ్జింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1 => ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత 

ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము 

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను 

పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 
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మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 10:4 => వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని 

చెపప్గా 

మారుక్ 10:11 => అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను 

విడనాడిన ఆమె విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

వచనము 36 

నీ తల తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్, నీవు ఒక వెండుర్కనైనను తెలుపుగా గాని నలుపుగా గాని 

చేయలేవు. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 30:3 => మరియు ఒక సతరీ బాలయ్మున తన తండిర్యింట నుండగా యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొని బదుధ్రాలైనయెడల, ఆమె తండిర్ ఆమె మొర్కుక్బడిని ఆమె కలుగజేసికొనిన బాధయ్తను విని 

దానిగూరిచ్ ఊరకొనినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:4 => ఆమె తాను బదుధ్రాలగుటకు పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:5 => ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో 

ఏదియు, ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 30:6 => ఆమె తండిర్ దానికి ఆకేష్పణ చేసెనుగనుక యెహోవా ఆమెను 

క్షమించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:7 => ఆమెకు వివాహమైన తరువాత ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్యినను, 

నిరాలోచనగా ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లైనను ఆమెమీదనుండుట ఆమె భరత్ విని, దానిగూరిచ్ 

వినినదినమున అతడు ఊరకుండుట తటసిథ్ంచినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళుల్ను ఆమె తనమీద 

పెటుట్కొనిన ఒటుట్ను నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:8 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; 

యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:9 => విధవరాలుగాని విడనాడబడినదిగాని తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి 

మొర్కుక్బడి నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:10 => ఆమె తన భరత్యింట ఉండి మొర్కుక్కొనినయెడలనేమి, పర్మాణముచేసి 

తనమీద ఒటుట్ పెటుట్కొనినయెడలనేమి, 

సంఖాయ్కాండము 30:11 => తరువాత ఆమె భరత్ విని దానిగూరిచ్ ఆకేష్పణ చేయక 

ఊరకుండినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును; ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన పర్తి ఒటుట్ను 

నిలుచును. 
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సంఖాయ్కాండము 30:12 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, ఆమె 

మొర్కుక్బళల్ను గూరిచ్యు, ఆమె మీది ఒటుట్ను గూరిచ్యు ఆమె పలికినదేదియు నిలువకపోవును; ఆమె 

భరత్ వాటిని రదుద్చేసెను గనుక యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:13 => పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని 

పర్మాణపూరవ్కముగా తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, 

రదుద్చేయవచుచ్ను. 

సంఖాయ్కాండము 30:14 => అయితే ఆమె భరత్ నానాట దానిగూరిచ్ ఊరకొనుచు వచిచ్నయెడల, 

వాడు ఆమెమీదనునన్ ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్టిని ఆమె ఒటుట్లనిన్టిని సిథ్రపరచినవాడగును. అతడు 

వినినదినమున దానిగూరిచ్ ఊరకుండుటవలన వాటిని సిథ్రపరచెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:15 => అతడు వినిన తరువాత వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, తానే ఆమె 

దోషశిక్షను భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 30:16 => ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, 

బాలయ్మున తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రించువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 50:14 => దేవునికి సుత్తి యాగము చేయుము మహోనన్తునికి నీ మొర్కుక్బడులు 

చెలిల్ంచుము. 

కీరత్నలు 76:11 => మీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొని మీ మొర్కుక్బడులను చెలిల్ంచుడి ఆయన 

చుటుట్నునన్వారందరు భయంకరుడగు ఆయనకు కానుకలు తెచిచ్ అరిప్ంపవలెను. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 
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పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

నహూము 1:15 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధాన వరత్మానము తెలియజేయువాని పాదములు 

పరవ్తములమీద కనబడుచునన్వి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మొర్కుక్ బళల్ను 

చెలిల్ంపుము. వయ్రుథ్డు నీ మధయ్నిక సంచరించడు, వాడు బొతిత్గా నాశనమాయెను.  

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

కీరత్నలు 116:14 => యెహోవాకు నా మొర్కుక్బళుల్ చెలిల్ంచెదను. ఆయన పర్జలందరి యెదుటనే 

చెలిల్ంచెదను 

కీరత్నలు 119:106 => నీ నాయ్యవిధులను నేననుసరించెదనని నేను పర్మాణము చేసియునాన్ను నా 

మాట నెరవేరుచ్దును. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

1 తిమోతి 1:10 => హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండినయెడల, అటిట్వానికిని 

నియమింపబడెనుగాని,  

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

వచనము 37 

మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి మించునది దుషుట్నినుండి 

పుటుట్నది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:21 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ 

మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని 

రాబటుట్కొనును, అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:22 => నీవు మొర్కుక్కొననియెడల నీయందు ఆ పాపముండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23 => నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము 

నరిప్ంపవలెను. 

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. 
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యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 
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యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

లేవీయకాండము 19:12 => నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని 

నామమును అపవితర్పరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రించువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

వచనము 38 

కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్ అని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

కీరత్నలు 99:5 => మన దేవుడైన యెహోవాను ఘనపరచుడి ఆయన పాదపీఠము ఎదుట 

సాగిలపడుడి ఆయన పరిశుదుధ్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:6 => ఇపుప్డు నా నామముండుటకై యెరూషలేమును కోరుకొంటిని, నా 

జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద అధిపతిగానుండుటకై దావీదును కోరుకొంటిని. 

కీరత్నలు 48:2 => ఉతత్రదికుక్న మహారాజు పటట్ణమైన సీయోను పరవ్ తము రమయ్మైన యెతుత్గల 

చోట నుంచబడి సరవ్భూమికి సంతోషకరముగా నునన్ది  

కీరత్నలు 87:2 => యాకోబు నివాసములనిన్టికంటె సీయోను గుమమ్ములు యెహోవాకు పిర్యములై 

యునన్వి 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 
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పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:10 => ఆతమ్వశుడనైయునన్ ననున్ యెతత్యిన గొపప్ పరవ్తము మీదికి కొనిపోయి, 

యెరూషలేము అను పరిశుదధ్ పటట్ణము దేవుని మహిమగలదై పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి 

దిగివచుచ్ట నాకు చూపెను. 

కీరత్నలు 95:3 => యెహోవా మహా దేవుడు దేవతలందరికి పైన మహాతమ్య్ముగల మహారాజు 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యిరిమ్యా 46:18 => పరవ్తములలో తాబోరు ఎటిట్దో సముదర్ పార్ంతములలో కరెమ్లు ఎటిట్దో నా 

జీవముతోడు అతడు అటిట్వాడై వచుచ్ను రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా వాకుక్ ఇదే.  

యెహెజేక్లు 43:7 => నరపుతుర్డా, యిది నా గదె ద్ సథ్లము, నా పాదపీఠము; ఇకక్డ నేను 

ఇశార్యేలీయులమధయ్ నితయ్మును నివసించెదను, వారు ఇకను జారతవ్ముచేసి తమ రాజుల 

కళేబరములకు ఉనన్త సథ్లములను కటిట్, తామైనను తమ రాజులైనను నా పరిశుదధ్నామమును 

అపవితర్పరచక యుందురు, నాకును వారికిని మధయ్ గోడమాతర్ముంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

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

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

వచనము 39 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని వైపునకు 

ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 
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మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 6:27 => మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెతుత్ మూరెడెకుక్వ చేసికొనగలడు? 

లూకా 12:25 => మరియు మీలో ఎవడు చింతిచుటవలన తన యెతుత్ను మూరెడెకుక్వ 

చేసికొనగలడు? 

వచనము 40 

ఎవడైన నీమీద వాయ్జెయ్ము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరినయెడల వానికి నీ పైవసత్రము కూడ 

ఇచిచ్వేయుము. 

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 
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2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

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 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

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

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:25 => మనము ఒకరికొకరము అవయవములై యునాన్ము గనుక మీరు 

అబదధ్మాడుట మాని పర్తివాడును తన పొరుగువానితో సతయ్మే మాటలాడవలెను. 

కొలొసస్యులకు 3:9 => ఒకనితో ఒకడు అబదధ్మాడకుడి; ఏలయనగా పార్చీన సవ్భావమును దాని 

కిర్యలతో కూడ  

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 

వచనము 41 

ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమమ్ని నినున్ బలవంతము చేసినయెడల, వానితో కూడ రెండు మైళుల్ 

వెళుల్ము. 

నిరగ్మకాండము 21:22 => నరులు పోటాల్డుచుండగా గరభ్వతియైన సతరీకి దెబబ్తగిలి ఆమెకు 

గరభ్పాతమేగాక మరి ఏ హానియు రానియెడల హానిచేసినవాడు ఆ సతరీ పెనిమిటి వానిమీద మోపిన 

నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. నాయ్యాధిపతులు తీరామ్నించినటుల్ దాని చెలిల్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:23 => హాని కలిగినయెడల నీవు పార్ణమునకు పార్ణము, 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

నిరగ్మకాండము 21:25 => వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు దెబబ్యు 

నియమింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:26 => ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ 

కంటి హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 21:27 => వాడు తన దాసుని పలల్యినను తన దాసి పలల్యినను 

ఊడగొటిట్నయెడల ఆ పంటి నిమితత్ము వారిని సవ్తంతుర్లగా పోనియయ్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:19 => ఒకడు తన పొరుగువానికి కళంకము కలుగజేసినయెడల వాడు 

చేసినటుల్ వానికి చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:20 => విరుగగొటట్బడిన దాని విషయములో విరుగగొటట్బడుటయే శిక్ష. 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్, చెలల్వలెను. వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగజేసినందున వానికి కళంకము 

కలుగజేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

వచనము 42 

నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము తిర్పుప్కొనవదుద్. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

1 సమూయేలు 24:10 => ఆలోచించుము; ఈ దినమున యెహోవా నినున్ ఏలాగు గుహలో నాచేతికి 

అపప్గించెనో అది నీ కండాల్ర చూచితివే; కొందరు నినున్ చంపుమని నాతో చెపిప్నను నేను నీయందు 

కనికరించి ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక నా యేలినవాని చంపనని నేను 

చెపిప్తిని. 

1 సమూయేలు 24:11 => నా తండీర్ చూడుము, ఇదిగో, చూడుము. నినున్ చంపక నీ వసత్రపుచెంగు 

మాతర్మే కోసితిని గనుక నావలన నీకు కీడు ఎంతమాతర్మును రాదనియు, నాలో తపిప్దము 

ఎంతమాతర్మును లేదనియు, నీవు తెలిసికొనవచుచ్ను. నీ విషయమై నేను ఏపాపమును చేయనివాడనై 

యుండగా నీవు నా పార్ణము తీయవలెనని ననున్ తరుముచునాన్వు. 

1 సమూయేలు 24:12 => నీకును నాకును మధయ్ యెహోవా నాయ్యము తీరుచ్ను. యెహోవా నా 

విషయమై పగతీరుచ్ను గాని నేను నినున్ చంపను. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 
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1 సమూయేలు 24:14 => ఇశార్యేలీయుల రాజు ఎవని పటుట్కొన బయలుదేరి వచిచ్యునాన్డు? 

ఏపాటివానిని తరుముచునాన్డు? చచిచ్న కుకక్ను గదా? మినన్లిల్ని గదా? 

1 సమూయేలు 24:15 => యెహోవా నీకును నాకును మధయ్ నాయ్యాధిపతియై తీరుప్ తీరుచ్నుగాక; 

ఆయనే సంగతి విచారించి నా పక్షమున వాయ్జెయ్మాడి నీ వశము కాకుండ ననున్ నిరోద్షినిగా 

తీరుచ్నుగాక. 

1 సమూయేలు 25:31 => నా యేలినవాడవగు నీవు రకత్మును నిషాక్రణముగా 

చిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీరుచ్ కొనినందుకేగాని, మనోవిచారమైనను 

దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాతర్మును కలుగకపోవును గాక, యెహోవా నా 

యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము 

అనెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 26:8 => అపుప్డు అబీషై దావీదుతో దేవుడు ఈ దినమున నీ శతుర్వుని 

నీకపప్గించెను; కాబటిట్ నీ చితత్మైతే ఆ యీటెతో ఒకక్పోటు పొడిచి, నేనతనిని భూమికి నాటివేతును, 

ఒక దెబబ్తోనే పరిషాక్రము చేతుననగా 

1 సమూయేలు 26:9 => దావీదు నీవతని చంపకూడదు, యెహోవా చేత అభిషేకము నొందినవానిని 

చంపి నిరోద్షియగుట యెవనికి సాధయ్ము? 
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1 సమూయేలు 26:10 => యహోవా జీవముతోడు యెహోవాయే అతని మొతుత్ను, అతడు 

అపాయమువలన చచుచ్ను, లేదా యుదధ్మునకు పోయి నశించును; 

యోబు 31:29 => ననున్ దేవ్షించినవానికి కలిగిన నాశనమునుబటిట్ నేను సంతోషించినయెడలను 

అతనికి కీడు కలుగుట చూచి నేను ఉలల్సించినయెడలను 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

సామెతలు 20:22 => కీడుకు పర్తికీడు చేసెదననుకొనవదుద్ యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనుము 

ఆయన నినున్ రకిష్ంచును. 

సామెతలు 24:29 => వాడు నాకు చేసినటుల్ వానికి చేసెదను వాని కిర్యచొపుప్న వానికి 

పర్తిఫలమిచెచ్ద ననుకొనకుము. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడ డ్గింపకుము. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

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

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

విలాపవాకయ్ములు 3:30 => అతడు తనున్ కొటుట్వానితటుట్ తన చెంపను తిర్పప్వలెను. అతడు 

నిందతో నింపబడవలెను 

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడ డ్గింపకుము. 
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లూకా 22:64 => యేసును పటుట్కొనిన మనుషుయ్లు ఆయనను అపహసించి కొటిట్, ఆయన ముఖము 

కపిప్, 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

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

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

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

సామెతలు 3:30 => నీకు హాని చేయనివానితో నిరిన్మితత్ముగా జగడమాడవదుద్. 

సామెతలు 17:14 => కలహారంభము నీటిగటుట్న పుటుట్ ఊట వివాదము అధికము కాకమునుపే 

దాని విడిచిపెటుట్ము. దుషుట్లు నిరోద్షులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు  

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 
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వచనము 43 

నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా; 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడ డ్గింపకుము. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

వచనము 44 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై యుండునటుల్ మీ 

శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడ డ్గింపకుము. 

వచనము 45 

ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, నీతిమంతుల మీదను, 

అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 
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మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:12 => నీ సహోదరులలో హెబీర్యుడేగాని హెబీర్యురాలేగాని నీకు 

అమమ్బడి ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి 

నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:13 => అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు 

వటిట్చేతులతో వాని పంపివేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:14 => నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్ విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ 

దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి 

నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత వానికియయ్వలెను. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 
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కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 37:26 => దినమెలల్ వారు దయాళురై అపుప్ ఇచుచ్చుందురు వారి సంతానపువారు 

ఆశీరవ్దింపబడుదురు. 

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 3:27 => మేలుచేయుట నీచేతనైనపుప్డు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ 

వెనుకతియయ్కుము. 

సామెతలు 3:28 => దర్వయ్ము నీయొదద్ నుండగా రేపు ఇచెచ్దను పోయి రమమ్ని నీ పొరుగువానితో 

అనవదుద్. 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 
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పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

యెషయా 58:6 => దురామ్రుగ్లు కటిట్న కటల్ను విపుప్టయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు 

బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్టయు నే నేరప్రచుకొనిన ఉపవాసము 

గదా?  

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  
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యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  
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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. 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

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

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 
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2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

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

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

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

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

దేవునికిషట్మైనవి. 
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యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

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

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

నిరగ్మకాండము 22:14 => ఒకడు తన పొరుగువానియొదద్ దేనినైనను బదులు దీసికొనిపోగా దాని 

యజమానుడు దానియొదద్ లేనపుప్డు, అది హానిపొందినను చచిచ్నను దాని నషట్మును 

అచుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

లూకా 6:34 => మీరెవరియొదద్ మరల పుచుచ్కొనవలెనని నిరీకిష్ంతురో వారికే అపుప్ ఇచిచ్నయెడల 

మీకేమి మెపుప్ కలుగును? పాపులును తామిచిచ్నంత మరల పుచుచ్కొనవలెనని పాపులకు అపుప్ 

ఇచెచ్దరు గదా. 
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లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 

వచనము 46 

మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? సుంకరులును 

ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

మతత్యి 22:40 => ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 
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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 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 

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

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

దాసులైయుండుడి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

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

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 17:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు 

ఆకాశముకిర్ంద నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి 

యెహోషువకు వినిపించుము 
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నిరగ్మకాండము 17:15 => తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని 

పేరు పెటిట్ 

నిరగ్మకాండము 17:16 => అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా 

ఎతిత్రి గనుక యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:6 => నీ దినములనిన్ట ఎనన్డును వారి కేష్మమునైనను మేలునైనను 

విచారింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:17 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా మారగ్మున 

అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని జాఞ్పకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక మారగ్మున 

నీకెదురుగా వచిచ్ 

కీరత్నలు 41:10 => యెహోవా, ననున్ కరుణించి లేవనెతుత్ము అపుప్డు నేను వారికి పర్తికారము 

చేసెదను. 

కీరత్నలు 139:21 => యెహోవా, నినున్ దేవ్షించువారిని నేనును దేవ్షించుచునాన్ను గదా? నీ మీద 

లేచువారిని నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను గదా?  

కీరత్నలు 139:22 => వారియందు నాకు పూరణ్దేవ్షము కలదు వారిని నాకు శతుర్వులనుగా 

భావించుకొనుచునాన్ను 

లేవీయకాండము 19:34 => మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, 

నినున్వలె వానిని పేర్మింపవలెను, ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 
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మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

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

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

1 యోహాను 2:7 => పిర్యులారా, మొదటనుండి మీకునన్ పూరవ్పు ఆజఞ్నే గాని కొర్తత్ ఆజఞ్ను నేను 

మీకు వార్యుటలేదు; ఈ పూరవ్పు ఆజఞ్ మీరు వినిన వాకయ్మే. 

వచనము 47 

మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును 

ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:5 => నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 
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2 రాజులు 6:22 => అతడు నీవు వీరిని కొటట్వదుద్; నీ కతిత్చేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపటిట్న 

వారినైనను కొటుట్దువా? వారికి భోజనము పెటిట్ంచి వారు తిని తార్గిన తరువాత వారు తమ 

యజమానునియొదద్కు వెళుల్దురని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట 

ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => అపుప్డు ఎఫార్యిమీయుల పెదద్లలో యోహానాను కుమారుడైన 

అజరాయ్ మెషిలేల్మోతు కుమారుడైన బెరెకాయ్ షలూల్ము కుమారుడైన యెహిజిక్యా హదాల్యి 

కుమారుడైన అమాశా అనువారు యుదధ్మునుండి వచిచ్నవారికి ఎదురుగా నిలువబడి వారితో ఇటల్నిరి 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => కాగా అధిపతులును సమాజముగా కూడినవారును కనున్లార 

చూచుచుండగా ఆయుధసుథ్లు చెరపటిట్నవారిని కొలల్సొముమ్ను విడచిపెటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 
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ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 

కీరత్నలు 7:4 => నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను 

కీడుచేసినయెడల 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 35:14 => అతడు నాకు చెలికాడైనటుట్ను సహోదరుడైనటుట్ను నేను నడుచుకొంటిని తన తలిల్ 

మృతినొందినందున దుఃఖవసత్రములు ధరించువానివలె కుర్ంగుచుంటిని.  

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

సామెతలు 25:22 => అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా 

అందుకు నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

లూకా 6:27 => వినుచునన్ మీతో నేను చెపుప్నదేమనగా మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, మిముమ్ను 

దేవ్షించువారికి మేలు చేయుడి, 

లూకా 6:28 => మిముమ్ను శపించువారిని దీవించుడి, మిముమ్ను బాధించువారికొరకు పార్రథ్న 

చేయుడి. 

లూకా 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 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

రోమీయులకు 12:14 => మిముమ్ను హింసించువారిని దీవించుడి; దీవించుడి గాని శపింపవదుద్. 

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 4:12 => సవ్హసత్ములతో పనిచేసి కషట్పడుచునాన్ము. నిందింపబడియు 

దీవించుచునాన్ము; హింసింపబడియు ఓరుచ్కొనుచునాన్ము; 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

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

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 
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ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

నిరగ్మకాండము 10:18 => అతడు ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్ యెహోవాను వేడుకొనెను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

సంఖాయ్కాండము 12:13 => మోషే యెలుగెతిత్ దేవా, దయచేసి యీమెను బాగుచేయుమని 

యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. 

సంఖాయ్కాండము 16:47 => మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు 

పరుగెతిత్ పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ 

జనుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:4 => నీ సహోదరుని గాడిదగాని యెదుద్గాని తోర్వలో పడియుండుట 

నీవు చూచినయెడల వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక వాటిని లేవనెతుత్టకు అగతయ్ముగా 

సహాయము చేయవలెను. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

1 సమూయేలు 24:6 => ఇతడు యెహోవాచేత అభిషేకము నొందినవాడు గనుక యెహోవాచేత 

అభిషికుత్డైన నా పర్భువునకు నేను ఈ కారయ్ము చేయను, యెహోవానుబటిట్ అతని నేను చంపను అని 

తన జనులతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 24:7 => ఈ మాటలు చెపిప్ దావీదు తన జనులను అడ డ్గించి సౌలు మీదికి 

పోనియయ్క వారిని ఆపెను. తరువాత సౌలు లేచి గుహలోనుండి బయలువెళిల్ మారగ్మున పోయెను. 
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1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 

2 సమూయేలు 1:12 => సౌలును యోనాతానును యెహోవా జనులును ఇశార్యేలు ఇంటివారును 

యుదధ్ములో కూలిరని వారినిగూరిచ్ దుఃఖపడుచు ఏడుచ్చు సాయంతర్ము వరకు ఉపవాసముండిరి. 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

కీరత్నలు 26:3 => నీ కృప నా కనున్లయెదుట నుంచుకొనియునాన్ను నీ సతయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

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

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 
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యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

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

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:28 => అపుప్డు పౌలు నీవు ఏ హానియు చేసికొనవదుద్, మేమందరము 

ఇకక్డనే యునాన్మని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 
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కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

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

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

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

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 48 

మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

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. 

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

అందరును తెలిసికొందురనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 
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కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:17 => అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వరష్మును, 

ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగర్హించుచు, ఉలాల్సముతో మీ 

హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుట చేత తనున్గూరిచ్ సాక్షయ్ము లేకుండ చేయలేదని బిగగ్రగా 

చెపిప్రి 

ఆదికాండము 2:5 => అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి 

యే చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు, నేలను 

సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు 

ఆదికాండము 25:6 => అబార్హాము తన ఉపపతున్ల కుమారులకు బహుమానములిచిచ్, తాను 

సజీవుడై యుండగానే తన కుమారుడగు ఇసాస్కు నొదద్నుండి తూరుప్తటుట్గా తూరుప్దేశమునకు వారిని 

పంపివేసెను. 

లేవీయకాండము 26:4 => మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, 

మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, 

సంఖాయ్కాండము 12:13 => మోషే యెలుగెతిత్ దేవా, దయచేసి యీమెను బాగుచేయుమని 

యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:19 => సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి 

మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు 

పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:18 => ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము 

తీరిచ్, పరదేశియందు దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:14 => సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 

చందుర్డు పుటిట్ంచు శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన 
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యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

2 సమూయేలు 9:3 => రాజు యెహోవా నాకు దయచూపినటుల్గా నేను ఉపకారము చేయుటకు 

సౌలు కుటుంబములో ఎవడైననొకడు శేషించియునాన్డా యని అతని నడుగగా సీబా యోనాతానుకు 

కుంటికాళుల్ గల కుమారుడొకడునాన్డని రాజుతో మనవిచేసెను. 

యోబు 38:28 => వరష్మునకు తండిర్ యునాన్డా? మంచు బిందువులను పుటిట్ంచువాడెవడు? 

కీరత్నలు 33:5 => ఆయన నీతిని, నాయ్యమును పేర్మించుచునాన్డు లోకము యెహోవా కృపతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 74:16 => పగలు నీదే రాతిర్నీదే సూరయ్చందుర్లను నీవే నిరిమ్ంచితివి. 

కీరత్నలు 104:13 => తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారలనిచుచ్ను నీ కిర్యల 

ఫలముచేత భూమి తృపిత్పొందుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:68 => నీవు దయాళుడవై మేలు చేయుచునాన్వు నీ కటట్డలను నాకు బోధింపుము. 

కీరత్నలు 119:91 => సమసత్ము నీకు సేవ చేయుచునన్వి కావున నీ నిరణ్యము చొపుప్న అవి నేటికిని 

సిథ్రపడియునన్వి 

కీరత్నలు 136:8 => పగటి నేలుటకు ఆయన సూరుయ్ని చేసెను ఆయన కృప నిరంతరముండును. 

కీరత్నలు 147:8 => ఆయన ఆకాశమును మేఘములతో కపుప్వాడు భూమికొరకు వరష్ము 

సిదధ్పరచువాడు పరవ్తములమీద గడిడ్ మొలిపించువాడు 

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

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

సామెతలు 29:13 => బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు 

యెహోవాయే. 

పర్సంగి 11:7 => వెలుగు మనోహరమైనది, సూరుయ్ని చూచుట కనున్లకింపుగా నునన్ది. 
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యెషయా 11:9 => నా పరిశుదధ్ పరవ్తమందంతటను ఏ మృగమును హానిచేయదు నాశము 

చేయదు సముదర్ము జలముతో నిండియునన్టుట్ లోకము యెహోవానుగూరిచ్న జాఞ్నముతో 

నిండియుండును. 

యిరిమ్యా 5:24 => వారురండి మన దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుందము, 

ఆయనే తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును దాని దాని కాలమున కురిపించువాడు గదా; 

నిరణ్యింపబడిన కోతకాలపు వారములను ఆయన మనకు రపిప్ంచునని తమ మనసుస్లో అనుకొనరు. 

యిరిమ్యా 14:22 => జనముల వయ్రథ్ దేవతలలో వరష్ము కురిపింపగలవారునాన్రా? ఆకాశము 

వాననియయ్గలదా? మా దేవుడవైన యెహోవా, నీవే గదా దాని చేయుచునాన్వు? నీవే యీ 

కిర్యలనిన్యు చేయుచునాన్వు; నీకొరకే మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

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

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:28 => అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు 

పడవేయు రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

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

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  
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లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

యోహాను 8:39 => అందుకు వారు ఆయనతో మా తండిర్ అబార్హామనిరి; యేసు మీరు అబార్హాము 

పిలల్లైతే అబార్హాము చేసిన కిర్యలు చేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

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

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

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 పేతురు 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 
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వచనము 1 

మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల 

పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

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. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

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

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

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

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

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 
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మతత్యి 9:10 => ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూరుచ్ండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు వచిచ్ ఆయనయొదద్ను ఆయన శిషుయ్లయొదద్ను కూరుచ్ండిరి. 

మతత్యి 9:11 => పరిసయుయ్లు అది చూచి మీ బోధకుడు సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి 

యెందుకు భోజనము చేయుచునాన్డని ఆయన శిషుయ్లనడిగిరి. 

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

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 19:2 => దానిగుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుతత్దారుడును ధనవంతుడునైన 

జకక్యయ్ అను పేరుగల ఒకడు 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 
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సామెతలు 12:26 => నీతిమంతుడు తన పొరుగువానికి దారి చూపును భకిత్హీనుల పర్వరత్న వారిని 

దారి తపిప్ంచును. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

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. 

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

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

వచనము 2 

కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, వేషధారులు 

సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; వారు తమ 

ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:12 => ఆ యింటిలో పర్వేశించుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెపుప్డి. 

లూకా 6:32 => మిముమ్ను పేర్మించువారినే మీరు పేర్మించినయెడల మీకేమి మెపుప్ కలుగును? 

పాపులును తముమ్ను పేర్మించు వారిని పేర్మింతురు గదా 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  
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2 రాజులు 6:23 => అతడు వారికొరకు విసాత్రమైన భోజన పదారథ్ములను సిదధ్పరచగా వారు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానునియొదద్కు పోయిరి. అపప్టినుండి 

సిరియనుల దండువారు ఇశార్యేలు దేశములోనికి వచుచ్ట మానిపోయెను. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 9:10 => ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూరుచ్ండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు వచిచ్ ఆయనయొదద్ను ఆయన శిషుయ్లయొదద్ను కూరుచ్ండిరి. 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:7 => మేము తూరునుండి చేసిన పర్యాణము ముగించి, తొలెమాయికి 

వచిచ్, సహోదరులను కుశలమడిగి వారియొదద్ ఒక దినముంటిమి. 

వచనము 3 

నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ కుడిచెయియ్ చేయునది నీ 

యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

లేవీయకాండము 11:44 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. 
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లేవీయకాండము 19:2 => మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను. 

లేవీయకాండము 20:26 => మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. యెహోవా అను నేను 

పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:13 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై 

యుండవలెను. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

యోబు 1:2 => అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగుగ్రు కుమారెత్లును కలిగిరి. 

యోబు 1:3 => అతనికి ఏడువేల గొఱఱ్లును మూడువేల ఒంటెలును ఐదువందల జతల యెడుల్ను 

ఐదువందల ఆడు గాడిదలును కలిగి, బహుమంది పనివారును అతనికి ఆసిత్గా నుండెను గనుక 

తూరుప్ దికుక్ జనులందరిలో అతడే గొపప్వాడుగా నుండెను. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

లూకా 6:40 => శిషుయ్డు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిదుధ్డైన పర్తివాడును తన 

బోధకునివలె ఉండును. 

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 సంపూరుణ్లు కావలెననియే పార్రిథ్ంచుచునాన్ము.  
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2 కొరిందీయులకు 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  

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

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

పటుట్కొనవలెనని పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:13 => సహోదరులారా, నేనిదివరకే పటుట్కొని యునాన్నని తలంచుకొనను. 

అయితే ఒకటి చేయుచునాన్ను; వెనుక ఉనన్వి మరచి ముందునన్ వాటికొరకై వేగిరపడుచు 

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

పొందవలెనని, గురియొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా 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 సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

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

ననుసరించి పర్వరిత్ంపక,  
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1 పేతురు 1:16 => మిముమ్ను పిలిచిన వాడు పరిశుదుధ్డైయునన్ పర్కారము మీరును సమసత్ 

పర్వరత్నయందు పరిశుదుధ్లైయుండుడి. 

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

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

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

పౌలను నేను పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

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

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

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

యునన్టుట్గా తనున్ పవితుర్నిగా చేసికొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:10 => నేడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు సవ్జనమైతిరి గనుక మీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నేడు నేను నీకు ఆజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను 

గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

2 సమూయేలు 22:31 => దేవుడు యథారథ్వంతుడు యెహోవా వాకుక్ నిరమ్లము ఆయన 

శరణుజొచుచ్వారికందరికి ఆయన కేడెము. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  
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మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

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

అతనితో చెపెప్ను 

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

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

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

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

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

వచనము 4 

అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

లూకా 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 
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లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

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

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:13 => అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి నీకు నీతియగును. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

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. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

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

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

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

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 
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జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

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

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

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. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 
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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. 

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

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

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

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

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

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 
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మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

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 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

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

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

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

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

వచనము 5 

మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని 

సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; వారు తమ 

ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 
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యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

కీరత్నలు 37:21 => భకిత్హీనులు అపుప్చేసి తీరచ్కయుందురు నీతిమంతులు దాకిష్ణయ్ము కలిగి 

ధరమ్మితుత్రు. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెషయా 58:12 => పూరవ్కాలమునుండి పాడైపోయిన సథ్లములను నీ జనులు కటెట్దరు 

అనేకతరముల కిర్ందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కటెట్దవు విరుగబడినదానిని 

బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునటుల్గా తోర్వలు సిదధ్పరచువాడవనియు నీకు పేరు 

పెటట్బడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 
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యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

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

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:17 => కొనిన్ సంవతస్రములైన తరువాత నేను నా సవ్జనులకు 

దానదర్వయ్మును కానుకలును అపప్గించుటకు వచిచ్తిని. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

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

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

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

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

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 
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గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

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

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

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

దేవునికిషట్మైనవి. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

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

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 
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1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 
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మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 
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మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

యెషయా 9:17 => వారందరును భకిత్హీనులును దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు 

దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి యౌవనసుథ్లను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండుర్లు 

లేనివారియందైనను వారి విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము 

చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 
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దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మారుక్ 12:39 => సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుచు 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

1 సమూయేలు 15:30 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెదద్ల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా నాతో 

కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

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. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => మరియు మేము కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లులమై యునన్ందున 

అధికారము చేయుటకు సమరుథ్లమై యునన్ను, మీవలననే గాని యితరులవలననే గాని, 

మనుషుయ్లవలన కలుగు ఘనతను మేము కోరలేదు. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

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

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 
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గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

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

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 6 

నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ తండిర్కి పార్రథ్న 

చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

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

వినబడదు 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 
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యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

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

దాచబడనేరవు. 

వచనము 7 

మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు వచింపవదుద్; విసత్రించి 

మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 17:3 => రాతిర్వేళ నీవు ననున్ దరిశ్ంచి నా హృదయమును పరిశీలించితివి ననున్ 

పరిశోధించితివి, నీకు ఏ దురాలోచనయు కానరాలేదు నోటిమాటచేత నేను అతికర్మింపను 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:1 => యెహోవా, నీవు ననున్ పరిశోధించి తెలిసికొనియునాన్వు 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 
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కీరత్నలు 139:3 => నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసియునాన్వు, నా చరయ్లనిన్టిని నీవు 

బాగుగా తెలిసికొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 139:12 => చీకటియైనను నీకు చీకటి కాకపోవును రాతిర్ పగటివలె నీకు వెలుగుగా 

ఉండును చీకటియు వెలుగును నీకు ఏకరీతిగా ఉనన్వి 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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 
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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. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

లూకా 8:17 => తేటపరచబడని రహసయ్మేదియు లేదు; తెలియజేయబడకయు బయలుపడకయు 

నుండు మరుగైనదేదియు లేదు. 

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యూదా 1:24 => తొటిర్లల్కుండ మిముమ్ను కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో 

మిముమ్ను నిరోద్షులనుగా నిలువబెటుట్టకును, శకిత్గల మన రక్షకుడైన అదివ్తీయ దేవునికి, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

కీరత్నలు 18:20 => నా నీతినిబటిట్ యెహోవా నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను నా నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

కీరత్నలు 112:9 => వాడు దాతృతవ్ము కలిగి బీదలకిచుచ్ను వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును వాని 

కొముమ్ ఘనతనొంది హెచిచ్ంపబడును.  

సామెతలు 21:14 => చాటున ఇచిచ్న బహుమానము కోపమును చలాల్రుచ్ను ఒడిలోనుంచబడిన 

కానుక మహా కోర్ధమును శాంతిపరచును. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

వచనము 8 

మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండిర్ని అడుగక మునుపే మీకు అకక్రగా నునన్వేవో ఆయనకు 

తెలియును 
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మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 5:2 => నా రాజా నా దేవా, నా ఆరత్ధవ్ని ఆలకించుము. నినేన్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 55:17 => సాయంకాలమున ఉదయమున మధాయ్హన్మున నేను ధాయ్నించుచు 

మొఱఱ్పెటుట్కొందును ఆయన నా పార్రథ్న నాలకించును 

సామెతలు 15:8 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు యెహోవాకు హేయములు యథారథ్వంతుల 

పార్రథ్న ఆయనకు ఆనందకరము. 

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

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

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

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 
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దానియేలు 9:4 => నేను నా దేవుడైన యెహోవా యెదుట పార్రథ్న చేసి యొపుప్కొనన్దేమనగా 

పర్భువా, మాహాతమ్య్ము గలిగిన భీకరుడవగు దేవా, నీ ఆజఞ్లను అనుసరించి నడుచువారియెడల నీ 

నిబంధనను నీ కృపను జాఞ్పకము చేయువాడా, 

దానియేలు 9:5 => మేమైతే నీ దాసులగు పర్వకత్లు నీ నామమునుబటిట్ మా రాజులకును మా 

యధిపతులకును మా పితరులకును యూదయదేశ జనులకందరికిని చెపిప్న మాటలను ఆలకింపక 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

దానియేలు 9:7 => పర్భువా, నీవే నీతిమంతుడవు; మేమైతే సిగుగ్చేత ముఖవికారమొందినవారము; 

మేము నీమీద తిరుగుబాటు చేసితివిు; దానినిబటిట్ నీవు సకల దేశములకు మముమ్ను తరిమితివి, 

యెరూషలేములోను యూదయ దేశములోను నివసించుచు సవ్దేశవాసులుగా ఉనన్టిట్యు, పరదేశ 

వాసులుగా ఉనన్టిట్యు ఇశార్యేలీయులందరికిని మాకును ఈ దినమున సిగేగ్ తగియునన్ది. 

దానియేలు 9:8 => పర్భువా, నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున మాకును మా రాజులకును 

మా యధిపతులకును మా పితరులకును ముఖము చినన్బోవునటుల్గా సిగేగ్ తగియునన్ది. 

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

ఆయన కృపాక్షమాపణలుగల దేవుడైయునాన్డు. 

దానియేలు 9:10 => ఆయన తన దాసులగు పర్వకత్ల దావ్రా మాకు ఆజఞ్లు ఇచిచ్, వాటిని 

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని సెలవిచెచ్ను గాని, మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట 

వినకపోతివిు. 

దానియేలు 9:11 => ఇశార్యేలీయులందరు నీ ధరమ్శాసత్రము నతికర్మించి నీ మాట వినక 

తిరుగుబాటు చేసిరి. మేము పాపము చేసితివిు గనుక నేను శపించెదనని నీవు నీ దాసుడగు మోషే 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆ శాపమును మామీద కుమమ్రించితివి. 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 
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దానియేలు 9:13 => మోషే ధరమ్శాసత్రమందు వార్సిన కీడంతయు మాకు సంభవించినను మేము మా 

చెడు నడవడి మానకపోతివిు; నీ సతయ్మును అనుసరించి బుదిధ్ తెచుచ్కొనునటుల్ మా దేవుడైన 

యెహోవాను సమాధానపరచుకొనక పోతివిు. 

దానియేలు 9:14 => మేము మా దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు గనుక ఆయన తన సమసత్ 

కారయ్ముల విషయమై నాయ్యసుథ్డై యుండి, సమయము కనిపెటిట్, ఈ కీడు మా మీదికి రాజేసెను. 

దానియేలు 9:15 => పర్భువా మా దేవా, నీవు నీ బాహుబలమువలన నీ జనమును ఐగుపుత్లోనుండి 

రపిప్ంచుటవలన ఇపప్టి వరకు నీ నామమునకు ఘనత తెచుచ్కొంటివి. మేమైతే పాపముచేసి 

చెడునడతలు నడిచినవారము. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

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

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

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 
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యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

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. 

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

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 
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యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 16:5 => గరవ్ హృదయులందరు యెహోవాకు హేయులు నిశచ్యముగా వారు శిక్ష 

నొందుదురు. 

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. 
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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. 

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

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 
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మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

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

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

లూకా 5:33 => వారాయనను చూచి యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పార్రథ్నలు చేయుదురు; 

ఆలాగే పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును చేయుదురు గాని, నీ శిషుయ్లు తిని తార్గుచునాన్రే అని చెపిప్రి. 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

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

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

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

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

వచనము 9 

కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము పరిశుదధ్పరచబడు 

గాక, 

మతత్యి 14:23 => ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, పార్రథ్న చేయుటకు ఏకాంతముగా 

కొండయెకిక్ పోయి, సాయంకాలమైనపుప్డు ఒంటరిగా ఉండెను. 

మతత్యి 26:36 => అంతట యేసు వారితోకూడ గెతేస్మనే అనబడిన చోటికి వచిచ్ నేను అకక్డికి వెళిల్ 

పార్రథ్నచేసి వచుచ్వరకు మీరికక్డ కూరుచ్ండుడని శిషుయ్లతో చెపిప్ 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

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. 
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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. 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యోహాను 1:48 => ననున్ నీవు ఏలాగు ఎరుగుదువని నతనయేలు ఆయనను అడుగగా యేసు 

ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువకమునుపే, నీవు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద ఉనన్పుప్డే నినున్ చూచితినని అతనితో 

చెపెప్ను. 

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

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

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

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

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 
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కీరత్నలు 34:15 => యెహోవా దృషిట్ నీతిమంతులమీద నునన్ది. ఆయన చెవులు వారి మొరలకు 

ఒగిగ్యునన్వి. 

యెషయా 65:24 => వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉతత్రమిచెచ్దను 

వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.  

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

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

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

కుటుంబము ఏ తండిర్నిబటిట్ కుటుంబమని పిలువబడుచునన్దో ఆ తండిర్యెదుట నేను మోకాళూ ల్ని 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 20:2 => అతడు తన ముఖము గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 

యెషయా 38:2 => అతడు తన ముఖమును గోడతటుట్ తిర్పుప్కొని 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 
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మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మారుక్ 6:46 => ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళె ల్ను. 

లూకా 5:33 => వారాయనను చూచి యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పార్రథ్నలు చేయుదురు; 

ఆలాగే పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును చేయుదురు గాని, నీ శిషుయ్లు తిని తార్గుచునాన్రే అని చెపిప్రి. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళిల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

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

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

వచనము 10 

నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ భూమియందును నెరవేరును 

గాక, 

1 రాజులు 18:26 => వారు తమకు ఇయయ్బడిన యెదుద్ను తీసికొని సిదధ్ముచేసి, ఉదయము 

మొదలుకొని మధాయ్హన్ము వరకు బయలా, మా పార్రథ్న వినుమని బయలు పేరునుబటిట్ పార్రథ్నచేసిరి 

గాని యొక మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడెవడును లేకపోగా, వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొదద్ 

గంతులువేయ మొదలుపెటిట్రి. 
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1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

1 రాజులు 18:28 => వారు మరి గటిట్గా కేకలు వేయుచు, రకత్ము కారుమటుట్కు తమ 

మరాయ్దచొపుప్న కతుత్లతోను శసత్రములతోను తమ దేహములను కోసికొనుచునుండిరి. 

1 రాజులు 18:29 => ఈ పర్కారము మధాయ్హన్మైన తరువాత అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు 

సమయమువరకు వారు పర్కటనము చేయుచు వచిచ్రి గాని, మాటయైనను పర్తుయ్తత్రమిచుచ్వాడైనను 

లక్షయ్ముచేసినవాడైనను లేకపోయెను. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 5:7 => అధికమైన సవ్పన్ములును మాటలును నిష పర్యోజనములు; నీమటుట్కు నీవు 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34 => అయితే అతడు యూదుడని వారు తెలిసికొనినపుప్డు అందరును 

ఏక శబద్ముతో రెండు గంటలసేపు ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి మహాదేవి అని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

మతత్యి 26:44 => ఆయన వారిని మరల విడిచివెళిల్, ఆ మాటలే చెపుప్చు మూడవ మారు పార్రథ్న 

చేసెను. 
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1 రాజులు 8:26 => ఇశార్యేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదుతో 

నీవు సెలవిచిచ్న మాటను నిశచ్యపరచుము. 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

1 రాజులు 8:28 => అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా పార్రథ్నను వినన్పమును 

అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను పెటుట్ మొఱఱ్ను ఆలకించుము. 

1 రాజులు 8:29 => నీ దాసుడనైన నేను చేయు పార్రథ్నను దయతో అంగీకరించునటుల్ నా నామము 

అకక్డ ఉండునని యే సథ్లమునుగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్తివో ఆ సథ్లమైన యీ మందిరము తటుట్ నీ 

నేతర్ములు రేయింబగలు తెరవబడి యుండునుగాక. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:31 => ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేయగా అతనిచేత పర్మాణము 

చేయించుటకు అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడినయెడల, అతడు ఈ మందిరమందునన్ నీ బలిపీఠము ఎదుట 

ఆ ఒటుట్ పెటుట్నపుప్డు 

1 రాజులు 8:32 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులకు నాయ్యము తీరిచ్, హాని చేసినవాని 

తలమీదికి శిక్ష రపిప్ంచి నీతిపరుని నీతిచొపుప్న వానికి ఇచిచ్ వాని నీతిని నిరాధ్రణ చేయుము. 

1 రాజులు 8:33 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేయుటచేత తమ శతుర్వులయెదుట మొతత్బడినపుప్డు, వారు నీతటుట్ తిరిగి నీ నామమును ఒపుప్కొని 

యీ మందిరమందు నినున్గూరిచ్ పార్రథ్న వినన్పములు చేయునపుప్డెలల్ 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 
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1 రాజులు 8:35 => మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము మూయబడి 

వరష్ము లేకపోగా, నీవు వారిని ఈలాగున శర్మపెటుట్టవలన వారు నీ నామమును ఒపుప్కొని తమ 

పాపములను విడిచి యీ సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 8:37 => దేశమందు కాష్మముగాని తెగులుగాని గాడుప్ దెబబ్గాని చితత్పటుట్టగాని 

మిడతలుగాని చీడపురుగుగాని కలిగినను, వారి శతుర్వు వారి దేశపు పటట్ణములలో వారిని 

ముటట్డివేసినను, ఏ తెగులుగాని వాయ్ధిగాని కలిగినను, 

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 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 

1 రాజులు 8:40 => మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బర్దుకు దినములనిన్టను 

వారు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుండునటుల్ చేయుము; నరపుతుర్లందరి హృదయములను నీవు 

మాతర్మే తెలిసికొనియునాన్వు. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 8:42 => నీ ఘనమైన నామమును గూరిచ్యు, నీ బాహుబలమును గూరిచ్యు, నీవు 

చాపిన బాహువు పర్సిదిధ్ని గూరిచ్యు విందురు. వారు వచిచ్ యీ మందిరము తటుట్ తిరిగి పార్రథ్న 

చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 
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ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

1 రాజులు 8:44 => మరియు నీ జనులు తమ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకై నీవు వారిని 

పంపించు ఏ సథ్లమునకైనను బయలుదేరునపుప్డు, నీవు కోరుకొనిన పటట్ణముతటుట్ను నీ 

నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరముతటుట్ను యెహోవావగు నీకు వారు పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:45 => ఆకాశమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని, వారి కారయ్మును 

నిరవ్హించుము. 

1 రాజులు 8:46 => పాపము చేయనివాడు ఒకడును లేడు, వారు నీకు విరోధముగా పాపము 

చేసినయెడల నేమి, నీవు వారిమీద కోపగించుకొని వారిని శతుర్వులచేతికి అపప్గించినయెడల నేమి, 

వారు వీరిని దూరమైనటిట్గాని దగగ్రయైనటిట్గాని ఆ శతుర్వుల దేశములోనికి చెరగా కొనిపోయినపుప్డు 

1 రాజులు 8:47 => వారు చెరగా కొనిపోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసుస్నకు 

తెచుచ్కొని మేము దురామ్రుగ్లమై పర్వరిత్ంచి పాపము చేసితిమని చెపిప్, తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన 

వారిదేశమందు చింతించి పశాచ్తాత్పపడి నీకు వినన్పము చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:48 => తముమ్ను చెరగా కొనిపోయిన వారియొకక్ దేశమందు పూరణ్హృదయముతోను 

పూరాణ్తమ్తోను వారు నీ తటుట్ తిరిగి, నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తటుట్ను నీవు 

కోరుకొనిన పటట్ణము తటుట్ను నీ నామఘనతకు నేను కటిట్ంచిన మందిరము తటుట్ను నినున్గూరిచ్ 

పార్రథ్న చేసినయెడల 

1 రాజులు 8:49 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు వారి పార్రథ్న వినన్పములను విని వారి 

కారయ్మును నిరవ్హించి 

1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

1 రాజులు 8:51 => వారు ఐగుపుత్దేశములోనుండి ఆ ఇనుపకొలిమిలోనుండి నీవు రపిప్ంచిన నీ 

జనులును నీ సావ్సథ్య్మునై యునాన్రు. 
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1 రాజులు 8:52 => కాబటిట్ నీ దాసుడనైన నేను చేయు వినన్పము మీదను, ఇశార్యేలీయులగు నీ 

జనులు చేయు వినన్పము మీదను, దృషిట్యుంచి,వారు ఏ విషయములయందు నినున్ వేడుకొందురో ఆ 

విషయములయందు వారి వినన్పముల నాలకించుము. 

1 రాజులు 8:53 => పర్భువా యెహోవా, నీవు మా పితరులను ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు 

నీ దాసుడైన మోషేదావ్రా పర్మాణమిచిచ్నటుల్ నీ సావ్సథ్య్మగునటుల్గా లోకమందునన్ 

జనులందరిలోనుండి వారిని పర్తేయ్కించితివి గదా. 

1 రాజులు 8:54 => సొలొమోను ఈలాగు పార్రిథ్ంచుటయు వినన్పము చేయుటయు ముగించి 

ఆకాశముతటుట్ తనచేతులను చాపి, యెహోవా బలిపీఠము ఎదుట మోకాళూ ల్నుట మాని, లేచి నిలిచిన 

తరువాత 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

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

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

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 
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యిరిమ్యా 10:3 => జనముల ఆచారములు వయ్రథ్ములు, అడవిలో నొకడు చెటుట్ నరకునటుల్ అది 

నరకబడును, అది పనివాడు గొడ డ్లితో చేసినపని. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

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

చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

మారుక్ 14:39 => తిరిగిపోయి, యింతకుముందు పలికిన మాటలనే పలుకుచు పార్రిథ్ంచెను. 

వచనము 11 

మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

కీరత్నలు 38:9 => పర్భువా, నా అభిలాష అంతయు నీకే కనబడుచునన్ది నా నిటూ ట్రుప్లు నీకు 

దాచబడి యుండలేదు. 

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:26 => ఆ దినమందు మీరు నా పేరట అడుగుదురు గాని మీ విషయమై నేను తండిర్ని 

వేడుకొందునని మీతో చెపుప్టలేదు. 

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

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడ డ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

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

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 16:19 => వారు తనున్ అడుగగోరుచుండిరని యేసు యెరిగి వారితో ఇటల్నెను కొంచెము 

కాలమైన తరువాత మీరు ననున్ చూడరు, మరి కొంచెము కాలమునకు ననున్ చూచెదరని నేను చెపిప్న 

మాటనుగూరిచ్ మీరు ఒకనితో ఒకడు ఆలోచించుకొనుచునాన్రా? 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

రోమీయులకు 8:27 => మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆతమ్యొకక్ మనసుస్ ఏదో 

యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చితత్పర్కారము పరిశుదుద్లకొరకు విజాఞ్పనము చేయుచునాన్డు. 

Page  of 689 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

వచనము 12 

మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు క్షమించుము. 

లూకా 11:1 => ఆయన యొకచోట పార్రథ్న చేయుచుండెను. పార్రథ్న చాలించిన తరువాత ఆయన 

శిషుయ్లలో ఒకడు పర్భువా, యోహాను తన శిషుయ్లకు నేరిప్నటుట్గా మాకును పార్రథ్నచేయ నేరుప్మని 

ఆయననడిగెను. 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

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

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 10:29 => రెండు పిచుచ్కలు కాసుకు అమమ్బడును గదా; అయినను మీ తండిర్ సెలవులేక 

వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. 
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మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

యెషయా 63:16 => మాకు తండిర్వి నీవే, అబార్హాము మముమ్ నెరుగకపోయినను ఇశార్యేలు 

మముమ్ను అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండిర్వి అనాదికాలమునుండి మా 

విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.  

యెషయా 64:8 => యెహోవా, నీవే మాకు తండిర్వి మేము జిగటమనున్ నీవు మాకు కుమమ్రివాడవు 

మేమందరము నీ చేతిపనియై యునాన్ము. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

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

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 1 :7 => మీరును వారిలో ఉనన్వారై యేసుకీర్సుత్వారుగా ఉండుటకు 

పిలువబడియునాన్రు. 

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

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

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

యేసుకీర్సుత్వలనను, ఆయనను మృతులలో నుండి లేపిన తండిర్యైన దేవునివలనను అపొసత్లుడుగా 

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

తన కుమారుని ఆతమ్ను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

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

చేయుచునాన్డు 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 
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2 సమూయేలు 7:26 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు దేవుడై యునాన్డను 

మాటచేత నీ నామమునకు శాశవ్త మహిమ కలుగునటుల్ను, నీ దాసుడనైన నా కుటుంబము నీ 

సనిన్ధిని సిథ్రపరచబడునటుల్ను నీవు సెలవిచిచ్నమాట నెరవేరుచ్ము. 

1 రాజులు 8:43 => ఆకాశమను నీ నివాససథ్లమందు నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనుదాని 

పర్కారము సమసత్ము ననుగర్హించుము, అపుప్డు లోకములోని జనులందరును నీ నామమును ఎరిగి, 

ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులవలెనే నీయందు భయభకుత్లు కలిగి, నేను కటిట్ంచిన యీ 

మందిరమునకు నీ పేరు పెటట్బడినదని తెలిసికొందురు. 

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. 

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

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 

సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

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

నితయ్ముగా ఉండ నిరణ్యించువాడు. ఆయన నామము పరిశుదధ్మైనది పూజింపదగినది. 

యెషయా 6:3 => వారు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా, పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు పరిశుదుధ్డు; 

సరవ్లోకము ఆయన మహిమతో నిండియునన్ది అని గొపప్ సవ్రముతో గాన పర్తిగానములు 

చేయుచుండిరి. 

యెషయా 37:20 => యెహోవా, లోకమందునన్ నీవే నిజముగా నీవే అదివ్తీయ దేవుడవైన 

యెహోవావని సమసత్ జనులు తెలిసికొనునటుల్ అతని చేతిలోనుండి మముమ్ను రకిష్ంచుము. 

Page  of 693 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 36:23 => అనయ్జనుల మధయ్ మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను 

పరిశుదధ్ పరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను ననున్ పరిశుదధ్ పరచుకొనగా నేను పర్భువగు 

యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 38:23 => నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు అనేకులు తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఘనత వహించి ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొని వారియెదుట ననున్ తెలియపరచుకొందును. 

హబకూక్కు 2:14 => ఏలయనగా సముదర్ము జలములతో నిండియునన్టుట్ భూమి యెహోవా 

మాహాతమ్య్మునుగూరిచ్న జాఞ్నముతో నిండియుండును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

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. 

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

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

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

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

1 తిమోతి 6:16 => సమీపింపరాని తేజసుస్లో ఆయన మాతర్మే వసించుచు అమరతవ్ము 

గలవాడైయునాన్డు. మనుషుయ్లలో ఎవడును ఆయనను చూడలేదు, ఎవడును చూడనేరడు; ఆయనకు 

ఘనతయు శాశవ్తమైన పర్భావమును కలిగియుండును గాక. ఆమేన . 

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

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 29:1 => వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి 

చేయవలసిన కారయ్మేదనగా 

లేవీయకాండము 22:32 => నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు , నేను 

ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదుధ్నిగా చేసికొందును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:15 => నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన 

ఇశార్యేలీయులను పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ 

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.  

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 9:3 => అతనితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సముఖమందు నీవు చేసిన పార్రథ్న 

వినన్పములను నేను అంగీకరించితిని, నా నామమును అకక్డ సదాకాలము ఉంచుటకు నీవు కటిట్ంచిన 

యీ మందిరమును పరిశుదధ్పరచియునాన్ను; నా దృషిట్యు నా మనసుస్ను ఎలల్పుప్డు అకక్డ 

ఉండును. 

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

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 
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కీరత్నలు 20:6 => యెహోవా తన అభిషికుత్ని రకిష్ంచునని నాకిపుప్డు తెలియును రక్షణారథ్మైన తన 

దకిష్ణహసత్బలము చూపును తన పరిశుదాధ్కాశములోనుండి అతని కుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 57:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము నీ పర్భావము 

సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్.  

కీరత్నలు 67:5 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

కీరత్నలు 97:6 => ఆకాశము ఆయన నీతిని తెలియజేయుచునన్ది సమసత్ జనములకు ఆయన 

మహిమ కనబడుచునన్ది 

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

కీరత్నలు 108:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. 

కీరత్నలు 123:1 => ఆకాశమందు ఆసీనుడవైనవాడా, నీ తటుట్ నా కనున్లెతుత్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 135:13 => యెహోవా, నీ నామము నితయ్ము నిలుచును యెహోవా, నీ జాఞ్పకారథ్మైన 

నామము తరతరములుండును. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

యెషయా 29:23 => అతని సంతానపువారు తమ మధయ్ నేను చేయు కారయ్మును చూచునపుప్డు నా 

నామమును పరిశుదధ్ పరచుదురు యాకోబు పరిశుదధ్ దేవుని పరిశుదధ్ పరచుదురు ఇశార్యేలు దేవునికి 

భయపడుదురు.  

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  
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యిరిమ్యా 3:19 => నేను బిడ డ్లలో నినెన్టుల్ ఉంచుకొని, రమయ్ దేశమును జనముల సావ్సథ్య్ములలో 

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

ననున్ మానవనుకొంటిని గదా? 

యిరిమ్యా 31:9 => వారు ఏడుచ్చు వచెచ్దరు, వారు ననున్ పార్రిథ్ంచుచుండగా నేను వారిని 

నడిపించుదును, వారు తొటిర్లల్కుండ చకక్గాపోవు బాటను నీళల్ కాలువలయొదద్ వారిని నడిపింతును. 

ఇశార్యేలునకు నేను తండిర్ని కానా? ఎఫార్యిము నా జేయ్షఠ్ కుమారుడు కాడా? 

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

దానియేలు 2:28 => అయితే మరమ్ములను బయలుపరచగల దేవుడొకడు పరలోకమందునాన్డు, 

అంతయ్దినములయందు కలుగబోవుదానిని ఆయన రాజగు నెబుకదెన్జరునకు తెలియజేసెను. తాము 

పడకమీద పరుండగా తమరి మనసుస్లో కలిగిన సవ్పన్దరశ్నములు ఏవనగా 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

మారుక్ 14:36 => నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగించుము; అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 
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యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

వచనము 13 

మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

Page  of 698 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:27 => ఆకాశమంతటి కిర్ందనునన్ రాజయ్మును అధికారమును రాజయ్మహాతమ్య్మును 

మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లకు చెందును. ఆయన రాజయ్ము నితయ్ము నిలుచును, అధికారులందరును 

దానికి దాసులై విధేయులగుదురు. ఇంతలో సంగతి సమాపత్మాయెను అని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 11:10 => పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన 

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

Page  of 699 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 19:11 => వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున 

ఉండుటవలనను, దేవుని రాజయ్ము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక 

ఉపమానము చెపెప్ను. ఏమనగా, 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

పర్కటన 11:15 => ఏడవ దూత బూర ఊదినపుప్డు పరలోకములో గొపప్ శబద్ములు పుటెట్ను. ఆ 

శబద్ములు ఈ లోకరాజయ్ము మన పర్భువు రాజయ్మును ఆయన కీర్సుత్ రాజయ్మునాయెను; ఆయన 

యుగయుగముల వరకు ఏలుననెను. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

కీరత్నలు 40:8 => నా దేవా, నీ చితత్ము నెరవేరుచ్ట నాకు సంతోషము నీ ధరమ్శాసత్రము నా 

ఆంతరయ్ములోనునన్ది. 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:14 => అపుప్డతడు మన పితరుల దేవుడు తన చితత్మును 

తెలిసికొనుటకును, ఆ నీతిమంతుని చూచుటకును, ఆయన నోటిమాట వినుటకును నినున్ 

నియమించియునాన్డు;  

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 
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1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

నెహెమాయ్ 9:6 => నీవే, అదివ్తీయుడవైన యెహోవా, నీవే ఆకాశమును మహాకాశములను వాటి 

సైనయ్మును, భూమిని దానిలో ఉండునది అంతటిని, సముదర్ములను వాటిలో ఉండునది అంతటిని 

సృజించి వాటిననిన్టిని కాపాడువాడవు. ఆకాశ సైనయ్మంతయు నీకే నమసాక్రము చేయుచునన్ది. 

కీరత్నలు 103:19 => యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును సిథ్రపరచియునాన్డు. ఆయన 

అనిన్టిమీద రాజయ్పరిపాలన చేయుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

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. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

సంఖాయ్కాండము 14:21 => అయితే నా జీవముతోడు, భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో 

నిండుకొనియుండును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 2:1 => సొలొమోను యెహోవా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును తన 

రాజయ్ ఘనతకొరకు ఒక నగరును కటట్వలెనని తీరామ్నము చేసికొని 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

Page  of 703 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 57:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము నీ పర్భావము 

సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్.  

కీరత్నలు 67:5 => దేవా, పర్జలు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. పర్జలందరు నినున్ సుత్తించుదురు గాక. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

కీరత్నలు 108:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

యెహెజేక్లు 38:16 => మేఘము భూమిని కమిమ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; 

అంతయ్దినములందు అది సంభవించును, అనయ్జనులు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ నినున్బటిట్ వారి యెదుట 

ననున్ నేను పరిశుదధ్ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశముమీదికి నినున్ రపిప్ంచెదను. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 
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మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

1 తిమోతి 2:1 => మనము సంపూరణ్భకిత్యు మానయ్తయు కలిగి, నెమమ్దిగాను సుఖముగాను 

బర్దుకు నిమితత్ము, అనిన్టికంటె ముఖయ్ముగా మనుషుయ్లందరి కొరకును 

వచనము 14 

మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు మీ అపరాధములను 

క్షమించును 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:16 => మోషే ఇది తినుటకు యెహోవా మీకిచిచ్న ఆహారము. యెహోవా 

ఆజాఞ్పించినదేమనగా పర్తివాడును తనవారి భోజనమునకు, పర్తివాడు తన కుటుంబములోని తలకు 

ఒకొక్కక్ ఓమెరు చొపుప్న దాని కూరుచ్కొనవలెను, ఒకొక్కక్డు తన గుడారములో నునన్వారికొరకు 

కూరుచ్కొనవలెననెను. 

నిరగ్మకాండము 16:17 => ఇశార్యేలీయులు అటుల్ చేయగా కొందరు హెచుచ్గాను కొందరు 

తకుక్వగాను కూరుచ్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 
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నిరగ్మకాండము 16:19 => మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును 

మిగులుచ్కొనకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:20 => అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో 

కొంచెము మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 

నిరగ్మకాండము 16:21 => వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి 

భోజనమునకు తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను. 

నిరగ్మకాండము 16:22 => ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న 

రెండంతలు ఆహారము కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు 

తెలిపిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:23 => అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, 

అది యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు 

వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు ఉంచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 16:24 => మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచుకొనిరి, 

అది కంపుకొటట్లేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు. 

నిరగ్మకాండము 16:25 => మోషే నేడు దాని తినుడి, నేటి దినము యెహోవాకు విశార్ంతిదినము, 

నేడు అది బయట దొరకదు. 

నిరగ్మకాండము 16:26 => ఆరు దినములు దాని కూరుచ్కొనవలెను, విశార్ంతిదినమున అనగా 

ఏడవ దినమున అది దొరకదనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:27 => అటుల్ జరిగెను; పర్జలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుచ్కొన 

వెళల్గా వారికేమియు దొరకకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 16:28 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా ఆజఞ్లను 

నా ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడువనొలల్రు? 
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నిరగ్మకాండము 16:29 => చూడుడి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు సెలవిచెచ్ను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము 

మీకనుగర్హించుచునాన్డు. పర్తివాడును తన తన చోట నిలిచియుండవలెను. ఏడవ దినమున 

ఎవడును తన చోటనుండి బయలువెళల్కూడదనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:30 => కాబటిట్ యేడవ దినమున పర్జలు విశర్మించిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:31 => ఇశార్యేలీయులు దానికి మనాన్ అను పేరు పెటిట్రి. అది తెలల్ని కొతిమెర 

గింజవలె నుండెను. దాని రుచి తేనెతో కలిపిన అపూపములవలె నుండెను. 

నిరగ్మకాండము 16:32 => మరియు మోషే ఇటల్నెను యెహోవా ఆజాఞ్పించినదేమనగా నేను ఐగుపుత్ 

దేశమునుండి మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచినపుప్డు అరణయ్ములో తినుటకు నేను మీకిచిచ్న 

ఆహారమును మీ వంశసుథ్లు చూచునటుల్, వారు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు దానితో ఒక ఓమెరు 

పటుట్ పాతర్ను నింపుడనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:33 => కాబటిట్ మోషే అహరోనుతో నీవు ఒక గినెన్ను తీసికొని, దానిలో ఒక 

ఓమెరు మనాన్ను పోసి, మీ వంశసుథ్లు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు యెహోవా సనిన్ధిలో దాని 

ఉంచుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 16:34 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉంచబడుటకు సాక్షయ్పు మందసము 

ఎదుట అహరోను దాని పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:35 => ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది 

యేండుల్ మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి. 

యోబు 23:12 => ఆయన పెదవుల ఆజఞ్ను నేను విడిచి తిరుగలేదు ఆయన నోటిమాటలను నా 

సావ్భిపార్యముకంటె ఎకుక్వగా ఎంచితిని. 

కీరత్నలు 33:18 => వారి పార్ణమును మరణమునుండి తపిప్ంచుటకును కరవులో వారిని 

సజీవులనుగా కాపాడుటకును 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  
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కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

యెషయా 33:16 => పరవ్తములలోని శిలలు అతనికి కోటయగును తపప్క అతనికి ఆహారము 

దొరకును అతని నీళుల్ అతనికి శాశవ్తముగా ఉండును. 

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

యోహాను 6:31 => భుజించుటకు పరలోకమునుండి ఆయన ఆహారము వారికి అనుగర్హించెను 

అని వార్యబడినటుట్ మన పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను భుజించిరని ఆయనతో చెపిప్రి.  

యోహాను 6:32 => కాబటిట్ యేసు పరలోకమునుండి వచుచ్ ఆహారము మోషే మీకియయ్లేదు, నా 

తండిర్యే పరలోకమునుండి వచుచ్ నిజమైన ఆహారము మీకనుగర్హించుచునాన్డు. 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:34 => కావున వారు పర్భువా , యీ ఆహారము ఎలల్పుప్డును మాకు 

అనుగర్హించుమనిరి. 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

యోహాను 6:36 => నాయందు విశావ్సముంచువాడు ఎపుప్డును దపిప్గొనడు. 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  
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యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

యోహాను 6:41 => కుమారుని చూచి ఆయనయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నితయ్జీవము 

పొందుటయే నా తండిర్ చితత్ము; అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:42 => కాబటిట్ నేను పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమని ఆయన చెపిప్నందున 

యూదులు ఆయననుగూరిచ్ సణుగుకొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? 

యోహాను 6:43 => ఈయన తలిదండుర్లను మనమెరుగుదుము గదా? నేను పరలోకమునుండి 

దిగివచిచ్యునాన్నని ఈయన ఏలాగు చెపుప్చునాన్డనిరి. 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 6:46 => వారందరును దేవునిచేత బోధింపబడుదురు అని పర్వకత్ల లేఖనములలో 

వార్యబడియునన్ది గనుక తండిర్వలన విని నేరుచ్కొనిన పర్తివాడును నాయొదద్కు వచుచ్ను.  

యోహాను 6:47 => దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ మరియెవడును తండిర్ని 

చూచియుండలేదు; ఈయనే తండిర్ని చూచియునన్వాడు. 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 
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యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 6:59 => ఆయన కపెరన్హూములో బోధించుచు సమాజమందిరములో ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => అటిట్వారు నెమమ్దిగా పని చేయుచు, సొంతముగా 

సంపాదించుకొనిన ఆహారము భుజింపవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట వారిని 

ఆజాఞ్పూరవ్కముగా హెచచ్రించుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 
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ఆదికాండము 47:15 => ఐగుపుత్ దేశమందును కనాను దేశమందును దర్వయ్ము వయ్యమైన 

తరువాత ఐగుపీత్యులందరు యోసేపు నొదద్కు వచిచ్ మాకు ఆహారము ఇపిప్ంచుము, నీ సముఖమందు 

మేమేల చావవలెను? దర్వయ్ము వయ్యమైనది గదా అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళిల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

రూతు 1:6 => వారికి ఆహారమిచుచ్టకు యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు 

దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను 

పర్యాణమైరి. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 25:30 => మరియు అతని బతెత్ము ఏనాటికి ఆనాడు రాజుచేత నిరణ్యింపబడినదై అతడు 

బర్దికిననాన్ళుల్ ఆ చొపుప్న అతని కియయ్బడుచుండెను. 

కీరత్నలు 37:16 => నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భకిత్హీనులకునన్ 

ధనసమృదిధ్కంటె శేర్షట్ము. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

యిరిమ్యా 52:34 => మరియు అతడు చనిపోవువరకు అతడు బర్తికిన దినములనిన్యు అనుదినము 

అతని పోషణకై బబులోను రాజుచేత భోజనపదారథ్ములు ఇయయ్బడుచుండెను. 

దానియేలు 1:5 => మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములోనుండియు తాను పానముచేయు 

దార్కాష్రసములోనుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవతస్రములు వారిని 

పోషించి పిమమ్ట వారిని తన యెదుట నిలువబెటుట్నటుల్ ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  
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మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:8 => ఎవనియొదద్ను ఉచితముగా ఆహారము పుచుచ్కొనలేదు; మేము మీలో 

ఎవనికిని భారముగా ఉండకూడదని పర్యాసముతోను కషట్ముతోను రాతిర్ంబగళుల్ పనిచేయుచు 

జీవనము చేసితివిు. 

వచనము 15 

మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ అపరాధములను 

క్షమింపడు. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 8:30 => మరియు నీ దాసుడనైన నేనును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ 

సథ్లముతటుట్ తిరిగి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్, నీ నివాససాథ్నమైన ఆకాశమందు విని మా వినన్పము 

అంగీకరించుము; వినునపుప్డెలల్ మముమ్ను క్షమించుము. 

1 రాజులు 8:34 => నీవు ఆకాశమందు విని, ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన పాపమును 

క్షమించి, వారి పితరులకు నీవిచిచ్న దేశములోనికి వారిని తిరిగి రపిప్ంచుము. 

1 రాజులు 8:39 => పర్తి మనిషియొకక్ హృదయము నీవెరుగుదువు గనుక నీవు ఆకాశమను నీ 

నివాససథ్లమందు విని, క్షమించి దయచేసి యెవరి పర్వరత్ననుబటిట్ వారికి పర్తిఫలమిచిచ్ 
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1 రాజులు 8:50 => నీకు విరోధముగా పాపముచేసిన నీ జనులు ఏ తపుప్లచేత నీ విషయమై 

అపరాధులైరో ఆ తపుప్లను వారికి క్షమించి, వారిని చెరలోనికి కొనిపోయినవారు వారిని 

కనికరించునటుల్ వారియెడల కనికరము పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

1 యోహాను 1:7 => అయితే ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును వెలుగులో 

నడిచినయెడల. మనము అనోయ్నయ్ సహవాసము గలవారమై యుందుము; అపుప్డు ఆయన 

కుమారుడైన యేసు రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితుర్లనుగా చేయును 

1 యోహాను 1:8 => మనము పాపము లేనివారమని చెపుప్కొనినయెడల, మనలను మనమే 

మోసపుచుచ్కొందుము; మరియు మనలో సతయ్ముండదు. 
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1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 18:26 => కాబటిట్ ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మొర్కిక్ నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, 

నీకు అంతయు చెలిల్ంతునని చెపప్గా 

మతత్యి 18:27 => ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి, వానిని విడిచిపెటిట్, వాని అపుప్ 

క్షమించెను. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 
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లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళిల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 
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మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళిల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

మతత్యి 18:29 => అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు 

చెలిల్ంచెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 

మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 

మతత్యి 18:32 => అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడ డ్ దాసుడా, నీవు ననున్ 

వేడుకొంటివి గనుక నీ అపప్ంతయు క్షమించితిని; 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 
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వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

మారుక్ 11:26 => అపుప్డు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యు మీ పాపములు క్షమించును. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

లూకా 17:5 => అపొసత్లులు మా విశావ్సము వృదిధ్పొందించుమని పర్భువుతో చెపప్గా 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:21 => నీ సేవకుడును నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులును ఈ సథ్లముతటుట్ 

తిరిగి చేయబోవు పార్రథ్నలను నీవు ఆలకించుము, ఆకాశముననునన్ నీ నివాససథ్లమందు 

ఆలకించుము, ఆలకించునపుప్డు క్షమించుము. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

మతత్యి 18:29 => అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు 

చెలిల్ంచెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

యోహాను 13:10 => యేసు అతని చూచి సాన్నము చేసినవాడు పాదములు తపప్ మరేమియు 

కడుగుకొననకక్రలేదు, అతడు కేవలము పవితుర్డయెయ్ను. మీరును పవితుర్లు కాని మీలో అందరు 

పవితుర్లు కారనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

వచనము 16 

మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; తాము ఉపవాసము 

చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము చేసికొందురు; వారు 

తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 22:1 => ఆ సంగతులు జరిగిన తరువాత దేవుడు అబార్హామును పరిశోధించెను. 

ఎటల్నగా ఆయన అబార్హామా, అని పిలువగా అతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:39 => వారు పర్భువా, ఇదిగో ఇకక్డ రెండు కతుత్లునన్వనగా--చాలునని ఆయన వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళిల్రి. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళిల్ మోకాళూ ల్ని 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  
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లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 

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 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 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 
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పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

కీరత్నలు 121:7 => ఏ అపాయమును రాకుండ యెహోవా నినున్ కాపాడును ఆయన నీ పార్ణమును 

కాపాడును 

కీరత్నలు 121:8 => ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలయందు యెహోవా నినున్ 

కాపాడును 

యిరిమ్యా 15:21 => దుషుట్ల చేతిలోనుండి నినున్ విడిపించెదను, బలాతాక్రుల చేతిలోనుండి నినున్ 

విమోచించెదను. 

యోహాను 17:15 => నీవు లోకములోనుండి వారిని తీసికొనిపొమమ్ని నేను పార్రిథ్ంచుటలేదు గాని 

దుషుట్నినుండి వారిని కాపాడుమని పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => దేవుడు మృతులలోనుండి లేపిన యేసు, అనగా రాబోవు 

ఉగర్తనుండి మనలను తపిప్ంచుచునన్ ఆయన కుమారుడైన యేసు, పరలోకమునుండి వచుచ్నని 

యెదురు చూచుటకును, మీరేలాగు దేవుని వైపునకు తిరిగితిరో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచునాన్రు. 
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2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

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, 
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పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

నిరగ్మకాండము 15:18 => నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. 

యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 10:16 => యెహోవా నిరంతరము రాజైయునాన్డు ఆయన దేశములోనుండి అనయ్జనులు 

నశించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 47 :2 => యెహోవా మహోనన్తుడు భయంకరుడు ఆయన సరవ్భూమికి 

మహారాజైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 47:7 => దేవుడు సరవ్భూమికి రాజైయునాన్డు రమయ్ముగా కీరత్నలు పాడుడి. 

కీరత్నలు 145:10 => యెహోవా, నీ కిర్యలనిన్యు నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునన్వి నీ 

భకుత్లు నినున్ సనున్తించుదురు.  

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 145:12 => నీ భకుత్లు నీ రాజయ్పర్భావమునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు నీ శౌరయ్మునుగూరిచ్ 

పలుకుదురు 
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కీరత్నలు 145:13 => నీ రాజయ్ము శాశవ్తరాజయ్ము నీ రాజయ్పరిపాలన తరతరములు నిలుచును. 

దానియేలు 4:25 => తమయొదద్ నుండకుండ మనుషుయ్లు నినున్ తరుముదురు, నీవు 

అడవిజంతువుల మధయ్ నివాసము చేయుచు పశువులవలె గడిడ్ తినెదవు; ఆకాశపుమంచు నీమీదపడి 

నినున్ తడుపును; సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు మానవుల రాజయ్ముపైన అధికారియై యునాన్డనియు, 

తానెవనికి దాని ననుగర్హింప నిచఛ్యించునో వానికి అనుగర్హించుననియు నీవు తెలిసికొనువరకు 

ఏడు కాలములు నీకీలాగు జరుగును. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 7:18 => అయితే మహోనన్తుని పరిశుదుధ్లే రాజాయ్ధికారము నొందుదురు; వారు 

యుగయుగములు యుగయుగాంతములవరకు రాజయ్మేలుదురు. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:15 => శీర్మంతుడును అదివ్తీయుడునగు సరావ్ధిపతి యుకత్కాలములయందు ఆ 

పర్తయ్క్షతను కనుపరచును. ఆ సరావ్ధిపతి రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువునైయునాన్డు. 

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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1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 19:1 => అటుతరువాత బహు జనుల శబద్మువంటి గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు 

ఈలాగు చెపప్గా వింటిని పర్భువును సుత్తించుడి, రక్షణ మహిమ పర్భావములు మన దేవునికే చెలుల్ను; 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

సంఖాయ్కాండము 5:22 => శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము 

పడునటుల్ను చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము 

చేయించిన తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

1 రాజులు 1:36 => అందుకు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా రాజునకు పర్తుయ్తత్రముగా 

ఇటల్నెను ఆలాగు జరుగును గాక, నా యేలినవాడవును రాజవునగు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ మాటను 

సిథ్రపరచును గాక. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:36 => మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ 

నినున్ సుత్తించుచు అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని 

ఆయనను బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము 

నొందునుగాక. ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  
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కీరత్నలు 41:13 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా శాశవ్తకాలమునుండి శాశవ్తకాలమువరకు 

సుత్తింపబడును గాక. ఆమేన . ఆమేన .  

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

కీరత్నలు 89:52 => యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక ఆమేన  ఆమేన . 

కీరత్నలు 106:48 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సుత్తినొందును గాక 

పర్జలందరు ఆమేన  అందురు గాక. యెహోవాను సుత్తించుడి.  

యిరిమ్యా 28:6 => ఆలాగున జరుగునుగాక, యెహోవా ఆలాగుననే చేయునుగాక, యెహోవా 

మందిరపు ఉపకరణములనిన్టిని, చెరగొనిపోబడిన వారినందరిని యెహోవా బబులోనులోనుండి ఈ 

సథ్లమునకు తెపిప్ంచి నీవు పర్కటించిన మాటలను నెరవేరుచ్నుగాక. 

1 కొరిందీయులకు 14:16 => లేనియెడల నీవు ఆతమ్తో సోత్తర్ము చేసినపుప్డు ఉపదేశము 

పొందనివాడు నీవు చెపుప్దానిని గర్హింపలేడు గనుక, నీవు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు ఆమేన  

అని వాడేలాగు పలుకును? 

2 కొరిందీయులకు 1:20 => దేవుని వాగాద్నములు ఎనిన్యైనను అనిన్యు కీర్సుత్నందు 

అవుననన్టుట్గానే యునన్వి గనుక మనదావ్రా దేవునికి మహిమ కలుగుటకై అవి ఆయన వలన 

నిశచ్యములై యునన్వి. 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 19:4 => అపుప్డు ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన , 

పర్భువును సుత్తించుడి అని చెపుప్చు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి. 
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ఆదికాండము 32:11 => నా సహోదరుడైన ఏశావుచేతినుండి దయచేసి ననున్ తపిప్ంచుము; అతడు 

వచిచ్ పిలల్లతో తలిల్ని, ననున్ చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 48:16 => అనగా సమసత్మైన కీడులలోనుండి ననున్ తపిప్ంచిన దూత యీ పిలల్లను 

ఆశీరవ్దించును గాక; నా పేరును అబార్హాము ఇసాస్కులను నా పితరుల పేరును వారికి పెటట్బడును 

గాక; భూమియందు వారు బహుగా విసత్రించుదురు గాక అని చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 15:6 => యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ 

దకిష్ణహసత్ము శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 

1 సమూయేలు 29:8 => దావీదు నేనేమి చేసితిని? నా యేలినవాడవగు రాజా, నీ శతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకై నేను రాకుండునటుల్ నీయొదద్కు వచిచ్న దినమునుండి నేటివరకు నీ దాసుడనై 

నాయందు తపేప్మి కనబడెనని ఆకీషు నడిగెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:31 => యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు 

ఆనందించునుగాక భూమి సంతోషించునుగాక  

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 20:6 => మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై 

యునాన్వు, అనయ్జనుల రాజయ్ములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాకర్మము 

గలవాడవు, నినెన్దిరించుటకెవరికిని బలము చాలదు. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

Page  of 729 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోబు 9:19 => బలవంతుల శకిత్నిగూరిచ్ వాదము కలుగగా నేనే యునాన్నని ఆయన యనును 

నాయ్యవిధినిగూరిచ్ వాదము కలుగగా పర్తివాదిగానుండ తెగించువాడెవడని ఆయన యనును? 

యోబు 12:16 => బలమును జాఞ్నమును ఆయనకు సవ్భావలక్షణములు మోసపడువారును 

మోసపుచుచ్వారును ఆయన వశమున నునాన్రు. 

యోబు 25:2 => అధికారమును భీకరతవ్మును ఆయనకు తోడైయునన్వి ఆయన తన ఉనన్త 

సథ్లములలో సమాధానము కలుగజేయును. 

యోబు 37:23 => సరవ్శకుత్డగు దేవుడు మహాతమ్య్ము గలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు. 

నాయ్యమును నీతిని ఆయన ఏమాతర్మును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు కలిగియుందురు. 

యోబు 40:10 => ఆడంబర మహాతమ్య్ములతో నినున్ నీవు అలంకరించుకొనుము గౌరవ 

పర్భావములను ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 21:13 => యెహోవా, నీ బలమునుబటిట్ నినున్ హెచిచ్ంచుకొనుము మేము గానము 

చేయుచు నీ పరాకర్మమును కీరిత్ంచెదము. 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 29:10 => యెహోవా పర్ళయ జలములమీద ఆసీనుడాయెను యెహోవా నితయ్ము రాజుగా 

ఆసీనుడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 59:9 => నా బలమా, నీకొరకు నేను కనిపెటుట్కొనుచునాన్ను నా ఉనన్తమైన దురగ్ము 

దేవుడే. 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

కీరత్నలు 66:7 => ఆయన తన పరాకర్మమువలన నితయ్ము ఏలుచునాన్డు? అనయ్జనులమీద ఆయన 

తన దృషిట్ యుంచియునాన్డు. దోర్హులు తముమ్ తాము హెచిచ్ంచుకొన తగదు.(సెలా.) 

కీరత్నలు 66:11 => నీవు బందీగృహములో మముమ్ ఉంచితివి మా నడుములమీద గొపప్భారము 

పెటిట్తివి. 
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కీరత్నలు 79:11 => చెరలోనునన్వాని నిటూ ట్రుప్ నీ సనిన్ధికి రానిముమ్ నీ బాహుబలాతిశయమును 

చూపుము చావునకు విధింపబడినవారిని కాపాడుము.  

కీరత్నలు 89:8 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, యెహోవా, నీవంటి బలాఢుయ్డెవడు? నీ 

విశావ్సయ్తచేత నీవు ఆవరింపబడియునాన్వు. 

కీరత్నలు 89:13 => పరాకర్మముగల బాహువు నీకు కలదు నీ హసత్ము బలమైనది నీ దకిష్ణహసత్ము 

ఉనన్తమైనది. 

కీరత్నలు 93:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు పర్భావమును ఆయన వసత్రముగా 

ధరించియునాన్డు యెహోవా బలముధరించి బలముతో నడుము కటుట్కొనియునాన్డు కదలకుండునటుల్ 

భూలోకము సిథ్రపరచబడియునన్ది. 

కీరత్నలు 96:7 => జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి మహిమబలములు 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 

కీరత్నలు 97:1 => యెహోవా రాజయ్ము చేయుచునాన్డు, భూలోకము ఆనందించునుగాక 

దీవ్పములనిన్యు సంతోషించునుగాక.  

కీరత్నలు 108:5 => దేవా, ఆకాశముకంటె అతుయ్నన్తుడవుగా నినున్ కనుపరచుకొనుము. 

కీరత్నలు 135:13 => యెహోవా, నీ నామము నితయ్ము నిలుచును యెహోవా, నీ జాఞ్పకారథ్మైన 

నామము తరతరములుండును. 

కీరత్నలు 141:4 => పాపము చేయువారితో కూడ నేను దురీన్తికారయ్ములలో చొరబడకుండునటుల్ నా 

మనసుస్ దుషాక్రయ్మునకు తిరుగనియయ్కుము వారి రుచిగల పదారథ్ములు నేను తినకయుందును గాక. 

కీరత్నలు 145:11 => ఆయన రాజయ్ మహోనన్త పర్భావమును ఆయన బలమును నరులకు 

తెలియజేయుటకై 

కీరత్నలు 148:13 => అందరును యెహోవా నామమును సుత్తించుదురు గాక ఆయన నామము 

మహోనన్తమైన నామము ఆయన పర్భావము భూమాయ్కాశములకు పైగా నునన్ది. 

సామెతలు 5:8 => జారసతరీ యుండు ఛాయకు పోక నీ మారగ్ము దానికి దూరముగా చేసికొనుము 

దాని యింటి వాకిటి దగగ్రకు వెళల్కుము. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యెషయా 62:7 => యెహోవా జాఞ్పకకరత్లారా, విశర్మింపకుడి ఆయన యెరూషలేమును 

సాథ్పించువరకు లోకమంతట దానికి పర్సిదిధ్ కలుగజేయువరకు ఆయనను విశర్మింపనియయ్కుడి. తన 

దకిష్ణ హసత్ము తోడనియు బాహుబలము తోడనియు  

యిరిమ్యా 11:5 => అందుకు యెహోవా, ఆ పర్కారము జరుగును గాకని నేనంటిని. 

దానియేలు 2:20 => ఎటల్నగా దేవుడు జాఞ్న బలములు కలవాడు, యుగములనిన్టను దేవుని 

నామము సుత్తినొందునుగాక. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళిల్రి. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:2 => అందుకు సెత్ఫను చెపిప్నదేమనగా సహోదరులారా, తండుర్లారా, 

వినుడి. మన పితరుడైన అబార్హాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో 

ఉనన్పుప్డు మహిమగల దేవుడు అతనికి పర్తయ్క్షమై 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 16:24 => కీర్సుత్యేసునందలి నా పేర్మ మీయందరితో ఉండును గాక. ఆమేన . 

2 కొరిందీయులకు 13:7 => మీరు ఏ దుషాక్రయ్మైనను చేయకుండవలెనని దేవుని 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ము; మేము యోగుయ్లమైనటుట్ కనబడవలెనని కాదు గాని, మేము భర్షుట్లమైనటుట్ 

కనబడినను మీరు మేలైనదే చేయవలెనని పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 13:14 => పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపయు దేవుని పేర్మయు పరిశుదాధ్తమ్ 

సహవాసమును మీకందరికిని తోడైయుండును గాక. 

గలతీయులకు 1:5 => దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 
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ఎఫెసీయులకు 3:16 => కీర్సుత్ మీ హృదయములలో విశావ్సముదావ్రా నివసించునటుల్గాను, 

ఎఫెసీయులకు 3:21 => కీర్సుత్యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 4:6 => అందరికి తండిర్యైన దేవుడు ఒకక్డే. ఆయన అందరికి పైగా ఉనన్వాడై 

అందరిలోను వాయ్పించి అందరిలో ఉనాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 6:24 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను శాశవ్తమైన పేర్మతో పేర్మించువారికందరికిని 

కృప కలుగును గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20 => మన తండిర్యైన దేవునికి యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. 

ఆమేన . 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => అయితే పర్భువు నమమ్దగినవాడు; ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచి 

దుషట్తవ్మునుండి కాపాడును. 

1 తిమోతి 6:21 => ఆ విషయములో పర్వీణులమని కొందరనుకొని విశావ్స విషయము 

తపిప్పోయిరి. కృప మీకు తోడైయుండునుగాక. 

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 3:11 => అతడు కీడునుండి తొలగి మేలు చేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని 

వెంటాడవలెను. 

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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2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 యోహాను 5:21 => చినన్పిలల్లారా, విగర్హముల జోలికిపోకుండ జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

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 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

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 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

వచనము 17 

ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని కాక, రహసయ్మందునన్ నీ తండిర్కే 

కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునపుప్డు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము కడుగుకొనుము. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 
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మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

మతత్యి 18:25 => అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, 

వాని భారయ్ను, పిలల్లను వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 18:26 => కాబటిట్ ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మొర్కిక్ నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, 

నీకు అంతయు చెలిల్ంతునని చెపప్గా 

మతత్యి 18:27 => ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి, వానిని విడిచిపెటిట్, వాని అపుప్ 

క్షమించెను. 

మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళిల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

మతత్యి 18:29 => అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు 

చెలిల్ంచెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

మతత్యి 18:30 => వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో 

వేయించెను. 

మతత్యి 18:31 => కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, 

జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 
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మతత్యి 18:32 => అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడ డ్ దాసుడా, నీవు ననున్ 

వేడుకొంటివి గనుక నీ అపప్ంతయు క్షమించితిని; 

మతత్యి 18:33 => నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి 

యుండెను గదా అని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:34 => అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు 

చెలిల్ంచువరకు బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

మారుక్ 11:26 => అపుప్డు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యు మీ పాపములు క్షమించును. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 
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ఆదికాండము 50:21 => కాబటిట్ భయపడకుడి, నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను పోషించెదనని చెపిప్ 

వారిని ఆదరించి వారితో పీర్తిగా మాటలాడెను. 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 
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మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 
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యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

వచనము 18 

అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 
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సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 18:22 => అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ 

మారులమటుట్కని నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

వచనము 19 

భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనవదుద్; ఇకక్డ చిమెమ్టయు, తుపుప్ను తినివేయును, 

దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలెదరు. 

మతత్యి 9:14 => అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును 

తరచుగా ఉపవాసము చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

2 సమూయేలు 12:16 => యెహోవా ఊరియా భారయ్ దావీదునకు కనిన బిడ డ్ను మొతిత్నందున అది 

బహు జబుబ్పడెను. 
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2 సమూయేలు 12:21 => అతని సేవకులు బిడ డ్ జీవముతో ఉండగా ఉపవాసముండి దానికొరకు 

ఏడుచ్చుంటివి గాని అది మరణమైనపుప్డు లేచి భోజనము చేసితివి. నీవీలాగున చేయుట ఏమని 

దావీదు నడుగగా 

నెహెమాయ్ 1:4 => ఈ మాటలు వినినపుప్డు నేను కూరుచ్ండి యేడిచ్, కొనిన్ దినములు దుఃఖముతో 

ఉపవాసముండి, ఆకాశమందలి దేవుని యెదుట విజాఞ్పన చేసితిని. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 109:24 => ఉపవాసముచేత నా మోకాళుల్ బలహీనమాయెను నా శరీరము పుషిట్ తగిగ్ 

చికిక్పోయెను. 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

లూకా 2:37 => యెనుబది నాలుగు సంవతస్రములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక 

ఉపవాస పార్రథ్నలతో రేయింబగళుల్ సేవ చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  
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యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యెషయా 58:5 => అటిట్ ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనషుయ్డు తన పార్ణమును 

బాధపరచుకొనవలసిన దినము అటిట్దేనా? ఒకడు జముమ్వలె తలవంచుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె పరచుకొని కూరుచ్ండుట ఉపవాసమా? అటిట్ ఉపవాసము యెహోవాకు పీర్తికరమని 

మీరనుకొందురా?  

జెకరాయ్ 7:3 => యెహోవాను శాంతిపరచుటకై మందిరమునొదద్నునన్ యాజకులను పర్వకత్లను 

మనవి చేయగా 

జెకరాయ్ 7:4 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మారుక్ 2:18 => యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్లును ఉపవాసము చేయుట కదుద్. వారు వచిచ్ 

యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును ఉపవాసము చేయుదురు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము 

చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయన నడుగగా 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

2 సమూయేలు 19:24 => మరియు సౌలు కుమారుడగు మెఫీబోషెతు రాజును నెదురొక్నుటకు 

వచెచ్ను. రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగివచిచ్న నాటివరకు అతడు 

కాళుల్ కడుగుకొనకయు, గడ డ్ము కతిత్రించుకొనకయు బటట్లు ఉదుకుకొనకయు నుండెను. 

1 రాజులు 20:38 => అపుప్డు ఆ పర్వకత్ పోయి, కండల్మీద పాగా కటుట్కొని మారు వేషము వేసికొని, 

మారగ్మందు రాజు యొకక్ రాకకై కనిపెటుట్కొని యుండి 
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యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

దానియేలు 1:10 => మీకు అనన్పానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను 

భయపడుచునాన్ను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినటుల్ ఆయనకు 

కనబడనేల? అటల్యితే మీరు రాజుచేత నాకు పార్ణాపాయము కలుగజేతురు.  

యోవేలు 2:13 => మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాతస్లయ్ములు గలవాడును, శాంతమూరిత్యు 

అతయ్ంతకృపగలవాడునై యుండి, తాను చేయనుదేద్శించిన కీడును చేయక పశాచ్తాత్ప పడును గనుక 

మీ వసత్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతటుట్ తిరుగుడి. 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 
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మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

లూకా 6:24 => అయోయ్, ధనవంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొందియునాన్రు. 

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 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 
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హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

వచనము 20 

పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూరుచ్కొనుడి; అచచ్ట చిమెమ్టయైనను, తుపైప్నను దాని 

తినివేయదు, దొంగలు కనన్మువేసి దొంగిలరు. 

రూతు 3:3 => నీవు సాన్నముచేసి తైలము రాచుకొని నీ బటట్లు కటుట్కొని ఆ కళల్మునకు వెళుల్ము; 

అతడు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుట చాలించువరకు నీవు అతనికి మరుగైయుండుము. 

2 సమూయేలు 14:2 => తెకోవనుండి యుకిత్గల యొక సతరీని పిలువనంపించి ఏడుచ్చునన్ దానవైనటుట్ 

నటించి దుఃఖవసత్రములు ధరించుకొని తైలము పూసికొనక బహు కాలము దుఃఖపడిన దానివలెనుండి 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

దానియేలు 10:3 => మూడు వారములు గడచువరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక 

యుంటిని; మాంసము గాని దార్కాష్రసము గాని నా నోటిలోనికి రాలేదు, సాన్నాభిషేకములను 

చేసికొనలేదు. 

కీరత్నలు 23:5 => నా శతుర్వులయెదుట నీవు నాకు భోజనము సిదధ్పరచుదువు నూనెతో నా తల 

అంటియునాన్వు నా గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

వచనము 21 

నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 
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2 కొరిందీయులకు 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:23 => పర్భువువలన సావ్సథ్య్మును పర్తిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు 

గనుక, 

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

కీరత్నలు 19:11 => వాటివలన నీ సేవకుడు హెచచ్రికనొందును వాటిని గైకొనుటవలన గొపప్ 

లాభము కలుగును. 
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మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మారుక్ 2:18 => యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్లును ఉపవాసము చేయుట కదుద్. వారు వచిచ్ 

యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును ఉపవాసము చేయుదురు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము 

చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయన నడుగగా 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

వచనము 22 

దేహమునకు దీపము కనేన్ గనుక నీ కనున్ తేటగా ఉండినయెడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండును. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

సామెతలు 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

Page  of 750 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పర్సంగి 2:26 => ఏలయనగా దైవదృషిట్కి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జాఞ్నమును తెలివిని 

ఆనందమును అనుగర్హించును; అయితే దైవదృషిట్కి ఇషుట్డగు వానికిచుచ్టకై పర్యాసపడి పోగుచేయు 

పనిని ఆయన పాపాతుమ్నికి నిరణ్యించును . ఇదియు వయ్రథ్ముగాను ఒకడు గాలికై 

పర్యాసపడినటుట్గాను ఉనన్ది. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

పర్సంగి 5:12 => కషట్జీవులు కొదిద్గా తినినను ఎకుక్వగా తినినను సుఖనిదర్ నొందుదురు; అయితే 

ఐశవ్రయ్వంతులకు తమ ధనసమృధిథ్చేత నిదర్పటట్దు. 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 
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1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 13:5 => ధనాపేక్ష లేనివారై మీకు కలిగినవాటితో తృపిత్పొంది యుండుడి. నినున్ 

ఏమాతర్మును విడువను, నినున్ ఎనన్డును ఎడబాయను అని ఆయనయే చెపెప్ను గదా. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

1 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

నిరగ్మకాండము 16:20 => అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో 

కొంచెము మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

యోబు 27:16 => ధూళి అంత విసాత్రముగా వారు వెండిని పోగుచేసినను జిగటమనన్ంత 

విసాత్రముగా వసత్రములను సిదధ్పరచుకొనినను 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

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.  

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 
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ఓబధాయ్ 1:6 => ఏశావు సంతతివారి సొముమ్ సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెటిట్న ధనమంతయు 

పటట్బడును. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

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 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

వచనము 23 

నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ వెలుగు చీకటియై 

యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 
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మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 
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1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

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 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

యెహెజేక్లు 26:12 => వారు నీ ఐశవ్రయ్మును దోచుకొందురు, నీ వరత్కమును అపహరింతురు, నీ 

పార్కారములను పడగొటుట్దురు, నీ విలాస మందిరములను పాడుచేయుదురు, నీ రాళల్ను నీ కలపను 

నీ మంటిని నీళల్లో ముంచివేయుదురు. 
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ఓబధాయ్ 1:6 => ఏశావు సంతతివారి సొముమ్ సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెటిట్న ధనమంతయు 

పటట్బడును. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

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. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

వచనము 24 

ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి యొకని 

పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని 

దాసులుగా నుండనేరరు. 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

లూకా 12:34 => మీ ధనమెకక్డ ఉండునో అకక్డనే మీ హృదయము ఉండును. 

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 
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మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

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.  

ఫిలేమోనుకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు కృపయు 

సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  
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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 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

వచనము 25 

అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో అని మీ 

పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను చింతింపకుడి;  

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

లూకా 11:35 => కాబటిట్ నీలోనుండు వెలుగు చీకటియై యుండకుండ చూచుకొనుము. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 
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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. 

కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

కీరత్నలు 86:11 => యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడచుకొనునటుల్ నీ మారగ్మును నాకు 

బోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా హృదయమునకు ఏకదృషిట్ కలుగజేయుము. 

సామెతలు 4:25 => నీ కనున్లు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెపప్లు నీ ముందర సూటిగాను 

చూడవలెను. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 
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పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

వచనము 26 

ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండిర్ 

వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 
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ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:8 => మీరు పూరవ్మందు చీకటియై యుంటిరి, ఇపుప్డైతే పర్భువునందు 

వెలుగైయునాన్రు. 

1 యోహాను 2:11 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచునాన్డు; 

చీకటి అతని కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను గనుక తానెకక్డికి పోవుచునాన్డో అతనికి 

తెలియదు. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 
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యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసుత్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 
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రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 
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పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

పర్సంగి 2:13 => అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత పర్యోజనకరమో బుదిధ్హీనతకంటె జాఞ్నము 

అంత పర్యోజనకరమని నేను తెలిసికొంటిని. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 11:34 => నీ దేహమునకు దీపము నీ కనేన్ గనుక, నీ కనున్ తేటగానుంటె నీ దేహమంతయు 

వెలుగుమయమై యుండును; అది చెడినదైతే నీ దేహమును చీకటిమయమై యుండును. 

యోహాను 1:9 => నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచుచ్చు పర్తి మనుషుయ్ని 

వెలిగించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 
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పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 5:14 => వయసుస్ వచిచ్నవారు అభాయ్సముచేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు 

సాధకము చేయబడిన జాఞ్నేందిర్యములు కలిగియునాన్రు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును. 

వచనము 27 

మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెతుత్ మూరెడెకుక్వ చేసికొనగలడు? 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

యెహోషువ 24:19 => అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, 

ఆయన మీ అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 

యెహోషువ 24:20 => మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు 

మేలు చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 
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తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

2 రాజులు 17:33 => ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, 

తాము ఏ జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

2 రాజులు 17:41 => ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారైనను తాము 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 20:39 => ఇశార్యేలు యింటివారలారా, మీరు నామాట విననియెడల మీరు 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను, మీ కిషట్మైనటుట్గా పూజించుకొనుడి, గాని మీ అరప్ణలచేతను మీ 

విగర్హములచేతను నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుడి అని పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

జెఫనాయ్ 1:5 => మిదె ద్లమీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహములకు మొర్కుక్వారిని యెహోవా పేరును 

బటిట్యు, బయలుదేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బటిట్యు మొర్కిక్ పర్మాణము చేయువారిని 

నేను నిరూమ్లము చేసెదను. 

లూకా 16:13 => ఏ సేవకుడును ఇదద్రు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని దేవ్షించి ఒకని 

పేర్మించును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరని 

చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 6:16 => లోబడుటకు దేనికి మిముమ్ను మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొందురో, అది 

చావు నిమితత్ముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమితత్ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో 

దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా? 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:20 => మీరు పాపమునకు దాసులైయునన్పుప్డు నీతివిషయమై నిరబ్ంధము లేనివారై 

యుంటిరి. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 
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1 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:13 => ఏ సేవకుడును ఇదద్రు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని దేవ్షించి ఒకని 

పేర్మించును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరని 

చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 
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ఆదికాండము 47:17 => ఆ సంవతస్రమందు వారి మందలనిన్టికి పర్తిగా అతడు వారికి 

ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

లేవీయకాండము 11:20 => రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు 

హేయములు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:9 => నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు 

పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు. 

యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

కీరత్నలు 119:10 => నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ వెదకియునాన్ను ననున్ నీ ఆజఞ్లను విడిచి 

తిరుగనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షు ఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 
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పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

హోషేయ 7:8 => ఎఫార్యిము అనయ్జనులతో కలిసిపోయెను; ఎఫార్యిము ఎవరును తిర్పిప్వేయని 

అపప్మువంటి వాడాయెను. 

హోషేయ 10:2 => వారి మనసుస్ కపటమైనది గనుక వారు తవ్రలోనే తమ అపరాధమునకు శిక్ష 

నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠములను తుతుత్నియలుగా చేయును, వారు పర్తిషిట్ంచిన 

దేవతాసత్ంభములను పాడుచేయును. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:21 => మీరు పర్భువు పాతర్లోనిది దయయ్ముల పాతర్లోనిది కూడ 

తార్గనేరరు; పర్భువు బలల్మీద ఉనన్దానిలోను దయయ్ముల బలల్మీద ఉనన్దానిలోను కూడ పాలు 

పొందనేరరు. 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 28 

వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో ఆలోచించుడి. అవి 

కషట్పడవు, ఒడకవు 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 
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మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

మతత్యి 5:26 => కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

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 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 12:22 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఈ హేతువుచేత మీరు -- ఏమి 

తిందుమో, అని మీ పార్ణమును గూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమును 

గూరిచ్యైనను చింతింపకుడి 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 
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మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

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. 

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

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 12:25 => మరియు మీలో ఎవడు చింతిచుటవలన తన యెతుత్ను మూరెడెకుక్వ 

చేసికొనగలడు? 

లూకా 12:26 => కాబటిట్ అనిన్టికంటె తకుక్వైనవి మీచేత కాకపోతే తకిక్నవాటినిగూరిచ్ మీరు 

చింతింపనేల? పువువ్లేలాగు ఎదుగుచునన్వో ఆలోచించుడి. 

లూకా 12:29 => ఏమి తిందుమో, యేమి తార్గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము 

కలిగియుండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:32 => మీరు చింత లేనివారై యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. పెండిల్ కానివాడు 

పర్భువును ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

2 తిమోతి 2:4 => సైనికుడెవడును యుదధ్మునకు పోవునపుప్డు, తనున్ దండులో చేరుచ్కొనిన వానిని 

సంతోషపెటట్వలెనని యీ జీవన వాయ్పారములలో చికుక్కొనడు. 

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 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

లూకా 12:23 => ఆహారముకంటె పార్ణమును వసత్రముకంటె దేహమును గొపప్వి కావా? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 
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ఆదికాండము 48:15 => అతడు యోసేపును దీవించి నా పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కులు 

ఎవనియెదుట నడుచుచుండిరో ఆ దేవుడు, నేను పుటిట్నది మొదలుకొని నేటివరకును ఎవడు ననున్ 

పోషించెనో ఆ దేవుడు, 

నిరగ్మకాండము 15:24 => పర్జలు మేమేమి తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

1 సమూయేలు 9:5 => అయితే వారు సూపు దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు మనము తిరిగి వెళుల్దము 

రముమ్, గారద్భముల కొరకు చింతింపక, నా తండిర్ మనకొరకు విచారపడునేమోయని సౌలు 

తనయొదద్నునన్ పనివానితో అనగా 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 10:12 => జీవము ననుగర్హించి నాయెడల కృప చూపితివి నీ సంరక్షణచేత నా ఆతమ్ను 

కాపాడితివి. 

కీరత్నలు 37:5 => నీ మారగ్మును యెహోవాకు అపప్గింపుము నీవు ఆయనను నముమ్కొనుము 

ఆయన నీ కారయ్ము నెరవేరుచ్ను. 

సామెతలు 16:3 => నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అపుప్డు నీ ఉదేద్శములు 

సఫలమగును. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 6:7 => మనుషుయ్ల పర్యాసమంతయు వారి నోటికే గదా; అయినను వారి మనసుస్ 

సంతుషిట్నొందదు. 

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.  
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యిరిమ్యా 45:5 => నీ నిమితత్ము నీవు గొపప్వాటిని వెదకుచునాన్వా? వెదకవదుద్; నేను 

సరవ్శరీరులమీదికి కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను, అయితే నీవు వెళుల్ సథ్లములనిన్టిలో దోపుడుసొముమ్ 

దొరికినటుట్గా నీ పార్ణమును నీకిచుచ్చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 6:28 => వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో 

ఆలోచించుడి. అవి కషట్పడవు, ఒడకవు 

మతత్యి 24:17 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

లూకా 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

1 తిమోతి 6:8 => కాగా అనన్వసత్రములు గలవారమై యుండి వాటితో తృపిత్పొంది యుందము. 

వచనము 29 
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అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొకదానివలెనైనను 

అలంకరింపబడలేదు. 

మతత్యి 10:29 => రెండు పిచుచ్కలు కాసుకు అమమ్బడును గదా; అయినను మీ తండిర్ సెలవులేక 

వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. 

మతత్యి 10:30 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

మతత్యి 10:31 => గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 

ఆదికాండము 1:29 => దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనునన్ వితత్నములిచుచ్ పర్తి చెటుట్ను 

వితత్నములిచుచ్ వృక్షఫలముగల పర్తి వృక్షమును మీకిచిచ్యునాన్ను; అవి మీకాహారమగును. 

ఆదికాండము 1:30 => భూమిమీదనుండు జంతువులనిన్టికిని ఆకాశ పకుష్లనిన్టికిని భూమిమీద 

పార్కు సమసత్ జీవులకును పచచ్ని చెటల్నిన్యు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 1:31 => దేవుడు తాను చేసినది యావతుత్ను చూచినపుప్డు అది చాలమంచిదిగ 

నుండెను. అసత్మయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను. 

యోబు 35:11 => భూజంతువులకంటె మనకు ఎకుక్వ బుదిధ్నేరుప్చు ఆకాశపకుష్లకంటె మనకు 

ఎకుక్వ జాఞ్నము కలుగజేయుచు ననున్ సృజించిన దేవుడు ఎకక్డనునాన్డని అనుకొను వారెవరును 

లేరు. 

యోబు 38:41 => తిండిలేక తిరుగులాడుచు కాకి పిలల్లు దేవునికి మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు కాకికి 

ఆహారము సిదధ్పరచువాడెవడు?  

కీరత్నలు 104:11 => అవి అడవిజంతువులనిన్టికి దాహమిచుచ్ను. వాటివలన అడవి గాడిదలు 

దపిప్తీరుచ్కొనును. 

కీరత్నలు 104:12 => వాటి ఒడుడ్న ఆకాశపకుష్లు వాసము చేయును కొమమ్ల నడుమ అవి 

సునాదము చేయును. 

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 
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కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 145:15 => సరవ్జీవుల కనున్లు నీవైపు చూచుచునన్వి తగిన కాలమందు నీవు వారికి 

ఆహారమిచుచ్దువు. 

కీరత్నలు 145:16 => నీవు నీ గుపిప్లిని విపిప్ పర్తి జీవి కోరికను తృపిత్పరచుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 147:9 => పశువులకును అరచుచుండు పిలల్ కాకులకును ఆయన ఆహారమిచుచ్వాడు. 

లూకా 12:6 => అయిదు పిచుచ్కలు రెండు కాసులకు అమమ్బడును గదా; అయినను వాటిలో 

ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు కారా? 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షు ఠ్లు. 

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. 
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లూకా 12:31 => మీరైతే ఆయన రాజయ్మును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 7:9 => మీలో ఏ మనుషుయ్డైనను తన కుమారుడు తనున్ రొటెట్ను అడిగినయెడల వానికి 

రాతినిచుచ్నా? చేపను అడిగినయెడల పామునిచుచ్నా? 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

ఆదికాండము 6:21 => మరియు తినుటకు నానావిధములైన ఆహారపదారథ్ములను కూరుచ్కొని 

నీదగగ్ర ఉంచుకొనుము; అవి నీకును వాటికిని ఆహారమగునని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

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 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

కీరత్నలు 111:5 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారికి ఆయన ఆహారమిచిచ్యునాన్డు ఆయన 

నితయ్ము తన నిబంధన జాఞ్పకము చేసికొనును. 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

మతత్యి 10:31 => గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 

మతత్యి 12:12 => గొఱఱ్ కంటె మనుషుయ్డెంతో శేర్షు ఠ్డు; కాబటిట్ విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట 

ధరమ్మే అని చెపిప్ 
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లూకా 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 పేతురు 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

వచనము 30 

నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, 

మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును గదా. 

మతత్యి 5:36 => నీ తల తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్, నీవు ఒక వెండుర్కనైనను తెలుపుగా గాని 

నలుపుగా గాని చేయలేవు. 

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

పర్సంగి 3:14 => దేవుడు చేయు పనులనిన్యు శాశవ్తములని నేను తెలిసికొంటిని; దాని కేదియు 

చేరచ్బడదు దానినుండి ఏదియు తీయబడదు ; మనుషుయ్లు తనయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండునటుల్ దేవుడిటిట్ నియమము చేసియునాన్డు. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 12:18 => అయితే దేవుడు అవయవములలో పర్తిదానిని తన చితత్పర్కారము 

శరీరములో నుంచెను. 

పర్సంగి 1:15 => వంకరగానునన్ దానిని చకక్పరచ శకయ్ముకాదు, లోపము గలది లెకక్కు రాదు. 

1 తిమోతి 1:19 => అటిట్ మనసాస్కిష్ని కొందరు తోర్సివేసి, విశావ్సవిషయమై ఓడ బదద్లైపోయిన 

వారివలె చెడియునాన్రు. 

వచనము 31 

కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని చింతింపకుడి; అనయ్జనులు 

వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 10:10 => పనివాడు తన ఆహారమునకు పాతుర్డు కాడా? 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 
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లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

లూకా 12:27 => అవి కషట్పడవు, వడుకవు; అయినను తన సమసత్ వైభవముతో కూడిన 

సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 సమూయేలు 9:5 => అయితే వారు సూపు దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు మనము తిరిగి వెళుల్దము 

రముమ్, గారద్భముల కొరకు చింతింపక, నా తండిర్ మనకొరకు విచారపడునేమోయని సౌలు 

తనయొదద్నునన్ పనివానితో అనగా 

పరమగీతము 2:2 => బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము కనబడునటుల్ సతరీలలో నా పిర్యురాలు 

కనబడుచునన్ది. 

హోషేయ 14:5 => చెటుట్నకు మంచు ఉనన్టుల్ నేనతనికుందును, తామరపుషప్ము పెరుగునటుల్ 

అతడు అభివృదిధ్నొందును, లెబానోను పరవ్తము దాని వేళుల్ తనున్నటుల్ వారు తమ వేళుల్ తనున్దురు. 

1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

వచనము 32 

ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 

Page  of 785 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 రాజులు 10:6 => రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా 

దేశమందు నేను వినిన మాట నిజమే; 

1 రాజులు 10:7 => అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను 

నమమ్కయుంటిని; ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. 

నీ జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి; 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:5 => నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు 

వినిన వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను 

నమమ్కయుంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:20 => మరియు రాజైన సొలొమోనునకునన్ పానపాతర్లనిన్యును 

బంగారపువై యుండెను; లెబానోను అరణయ్పు నగరుననునన్ ఉపకరణములనిన్యు బంగారముతో 

చేసినవి; హీరాముయొకక్ పనివారితో కూడ రాజు ఓడలు తరీ ష్షుకు పోయి మూడు సంవతస్రములకు 

ఒక మారు బంగారము, వెండి, యేనుగు దంతము, కోతులు, నెమళుల్ అను సరకులతో వచుచ్చుండెను 

గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:21 => సొలొమోను దినములలో వెండి యెనిన్కకు రానిదాయెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 
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1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

1 తిమోతి 2:10 => దైవభకిత్ గలవారమని చెపుప్కొను సతరీలకు తగినటుట్గా సత కిర్యలచేత తముమ్ను 

తాము అలంకరించుకొనవలెను. 

1 పేతురు 3:2 => అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాకయ్మునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతో 

కూడిన మీ పవితర్ పర్వరత్న చూచి, వాకయ్ము లేకుండనే తమ భారయ్ల నడవడివలన రాబటట్బడవచుచ్ను. 

1 పేతురు 3:3 => జడలు అలుల్కొనుటయు, బంగారు నగలు పెటుట్కొనుటయు, వసత్రములు 

ధరించుకొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక, 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

1 పేతురు 3:5 => అటువలె పూరవ్ము దేవుని ఆశర్యించిన పరిశుదధ్ సతరీలును తమ సవ్పురుషులకు 

లోబడి యుండుటచేత తముమ్ను తాము అలంకరించుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను 

ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ 

సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

పరమగీతము 2:2 => బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము కనబడునటుల్ సతరీలలో నా పిర్యురాలు 

కనబడుచునన్ది. 

లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళిల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 
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లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

వచనము 33 

కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు మీకనుగర్హింపబడును. 

కీరత్నలు 90:5 => వరదచేత నైనటుట్ నీవు వారిని పారగొటిట్వేయగా వారు నిదిర్ంతురు. పొర్దుద్న వారు 

పచచ్గడిడ్వలె చిగిరింతురు 

కీరత్నలు 90:6 => పొర్దుద్న అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి 

వాడబారును. 

కీరత్నలు 92:7 => నితయ్నాశనము నొందుటకే గదా భకిత్హీనులు గడిడ్వలె చిగురుచ్దురు. చెడుపనులు 

చేయువారందరు పుషిప్ంచుదురు. 

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  

యెషయా 40:7 => యెహోవా తన శావ్సము దానిమీద ఊదగా గడిడ్ యెండును పువువ్ వాడును 

నిశచ్యముగా జనులు గడిడ్వంటివారే.  

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 
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1 పేతురు 1:24 => గడిడ్ ఎండును దాని పువువ్ను రాలును, అయితే పర్భువు వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును 

నిలుచును. మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 
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సామెతలు 10:3 => యెహోవా నీతిమంతుని ఆకలిగొననియయ్డు భకిత్హీనుని ఆశను 

భంగముచేయును. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

వచనము 34 

రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ చింతించును; ఏనాటికీడు 

ఆనాటికి చాలును. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

లేవీయకాండము 25:22 => మీరు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున వితత్నములు వితిత్ తొమిమ్దవ 

సంవతస్రమువరకు పాతపంట తినెదరు; దాని పంటను కూరుచ్వరకు పాతదానిని తినెదరు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 25:9 => అమజాయ్ దైవజనుని చూచి ఇశార్యేలువారి సైనయ్మునకు నేనిచిచ్న 

రెండువందల మణుగుల వెండికి ఏమి చేసెదమని అడిగినందుకు దీనికంటె మరి యధికముగా 

యెహోవా నీకు ఇయయ్గలడని ఆ దైవజనుడు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 

కీరత్నలు 78:18 => వారు తమ ఆశకొలది ఆహారము నడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని 

శోధించిరి. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 78:21 => యెహోవా ఈ మాట విని కోపగించెను యాకోబు సంతతిని దహించివేయుటకు 

అగిన్రాజెను ఇశార్యేలు సంతతిని హరించివేయుటకు కోపము పుటెట్ను. 

కీరత్నలు 78:22 => వారు దేవునియందు విశావ్సముంచకపోయిరి. ఆయన దయచేసిన రక్షణయందు 

నమిమ్క యుంచలేదు. 

కీరత్నలు 78:23 => అయినను ఆయన పైనునన్ ఆకాశములకు ఆజాఞ్పించెను. అంతరిక్ష 

దావ్రములను తెరచెను 

కీరత్నలు 78:24 => ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మనాన్ను కురిపించెను ఆకాశధానయ్ము 

వారికనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 78:25 => దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదారథ్ములను ఆయన వారికి 

సమృదిధ్గా పంపెను. 
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కీరత్నలు 78:26 => ఆకాశమందు తూరుప్ గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దకిష్ణపు గాలి 

రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 78:27 => ధూళి అంత విసాత్రముగా మాంసమును సముదర్పు ఇసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా రెకక్లుగల పిటట్లను ఆయన వారిమీద కురిపించెను. 

కీరత్నలు 78:28 => వారి దండు మధయ్ను వారి నివాససథ్లములచుటుట్ను ఆయన వాటిని వార్లజేసెను. 

కీరత్నలు 78:29 => వారు కడుపార తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన అనుగర్హించెను. 

కీరత్నలు 78:30 => వారి ఆశ తీరకమునుపే ఆహారము ఇంక వారి నోళల్లో నుండగానే 

కీరత్నలు 78:31 => దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను 

ఇశార్యేలులో యౌవనులను కూలెచ్ను. 

లూకా 12:29 => ఏమి తిందుమో, యేమి తార్గుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము 

కలిగియుండకుడి. 

1 పేతురు 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:5 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నలువది 

సంవతస్రములు నేను మిముమ్ను అరణయ్ములో నడిపించితిని. మీ బటట్లు మీ ఒంటిమీద 

పాతగిలిపోలేదు; మీ చెపుప్లు మీ కాళల్ను పాతగిలిపోలేదు. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 33:19 => యెహోవా దృషిట్ ఆయనయందు భయభకుత్లుగలవారి మీదను ఆయన 

కృపకొరకు కనిపెటుట్వారి మీదను నిలుచుచునన్ది.  

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  
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మతత్యి 6:28 => వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో 

ఆలోచించుడి. అవి కషట్పడవు, ఒడకవు 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 4:4 => అందుకు యేసు మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని వార్యబడి 

యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

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 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళిల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:28 => అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అరిప్ంపబడినదని చెపిప్నయెడల 

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:11 => నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెపుప్టలేదు; నేనేసిథ్తిలో ఉనన్ను 

ఆసిథ్తిలో సంతృపిత్ కలిగియుండ నేరుచ్కొనియునాన్ను. 
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వచనము 1 

మీరు తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 5:47 => మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ 

చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

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. 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:5 => పరిశుదధ్తయందును ఘనతయందును తన తన ఘటమును ఎటుల్ 

కాపాడుకొనవలెనో అది యెరిగి యుండుటయే దేవుని చితత్ము. 

మతత్యి 6:8 => మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండిర్ని అడుగక మునుపే మీకు అకక్రగా 

నునన్వేవో ఆయనకు తెలియును 
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కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

లూకా 11:11 => మీలో తండిర్యైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు పర్తిగా 

పామునిచుచ్నా? గుడుడ్నడిగితే తేలు నిచుచ్నా? 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడ డ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళిల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:5 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నలువది 

సంవతస్రములు నేను మిముమ్ను అరణయ్ములో నడిపించితిని. మీ బటట్లు మీ ఒంటిమీద 

పాతగిలిపోలేదు; మీ చెపుప్లు మీ కాళల్ను పాతగిలిపోలేదు. 

1 రాజులు 19:6 => అతడు చూచినంతలో అతని తలదగగ్ర నిపుప్లమీద కాలచ్బడిన అపప్మును నీళల్ 

బుడిడ్యు కనబడెను గనుక అతడు భోజనముచేసి తిరిగి పరుండెను. 

కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 37:18 => నిరోద్షుల చరయ్లను యెహోవా గురిత్ంచుచునాన్డు వారి సావ్సథ్య్ము సదాకాలము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

Page  of 796 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

1 కొరిందీయులకు 10:28 => అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అరిప్ంపబడినదని చెపిప్నయెడల 

అటుల్ తెలిపినవాని నిమితత్మును మనసాస్కిష్ నిమితత్మును తినకుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11 => మన తండిర్యైన దేవుడును మన పర్భువైన యేసును మముమ్ను 

నిరాటంకముగా మీయొదద్కు తీసికొనివచుచ్ను గాక. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 2 

మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు కొలుచు కొలత చొపుప్ననే 

మీకును కొలువబడును. 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 
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2 దినవృతాత్ంతములు 1:8 => సొలొమోను దేవునితో ఈలాగు మనవిచేసెను నీవు నా తండిర్యైన 

దావీదుయెడల బహుగా కృప చూపి అతని సాథ్నమందు ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:11 => అందుకు దేవుడు సొలొమోనుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఈ 

పర్కారము యోచించుకొని, ఐశవ్రయ్మునైనను సొముమ్నైనను ఘనతనైనను నీ శతుర్వుల పార్ణమునైనను 

దీరాఘ్యువునైనను అడుగక, నేను నినున్ వారిమీద రాజుగా నియమించిన నా జనులకు నాయ్యము 

తీరుచ్టకు తగిన జాఞ్నమును తెలివిని అడిగియునాన్వు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

Page  of 799 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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 2:7 => ఆయన యథారథ్వంతులను వరిధ్లల్జేయును యుకత్మారగ్ము తపప్క 

నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నునాన్డు. 

సామెతలు 2:8 => నాయ్యము తపిప్పోకుండ ఆయన కనిపెటుట్ను తన భకుత్ల పర్వరత్నను ఆయన 

కాచును. 

సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

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. 

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

హగగ్యి 1:3 => అందుకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 
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హగగ్యి 1:5 => కాబటిట్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ 

పర్వరత్ననుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 

కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

హగగ్యి 1:7 => కాగా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పర్వరత్ననుగూరిచ్ 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 1:8 => పరవ్తములెకిక్ మార్ను తీసికొనివచిచ్ మీరు ఈ మందిరమును కటిట్ంచినయెడల 

దానియందు నేను సంతోషించి ననున్ ఘనపరచుకొందునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

హగగ్యి 1:10 => కాబటిట్ మిముమ్నుబటిట్ ఆకాశపుమంచు కురువకయునన్ది, భూమి 

పండకయునన్ది. 

హగగ్యి 1:11 => నేను భూమికిని పరవ్తములకును అనావృషిట్ కలుగజేసి, ధానయ్ము 

విషయములోను దార్కాష్రసము విషయములోను తైలము విషయములోను భూమి ఫలించు సమసత్ము 

విషయములోను మనుషుయ్ల విషయములోను పశువుల విషయములోనుచేతిపనులనిన్టి 

విషయములోను కాష్మము పుటిట్ంచియునాన్ను. 

హగగ్యి 2:16 => నాటనుండి యొకడు ఇరువది కుపప్ల కంకులు వేయగా పది కుపప్లంత ధానయ్మే 

తేలుచునన్ది; తీసికొనవలెనని ఏబది కొలల తొటిట్యొదద్కు ఒకడు రాగా ఇరువదికొలలు మాతర్మే 

దొరకును. 

హగగ్యి 2:17 => తెగులుతోను కాటుకతోను వడగండల్తోను మీ కషాట్రిజ్తమంతటిని నేను నాశనము 

చేసియునాన్ను; అయినను మీలో ఒకడును తిరిగి నాయొదద్కు రాలేదు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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హగగ్యి 2:18 => మీరు ఆలోచించుకొనుడి. ఇంతకుముందుగా తొమిమ్దవ నెల యిరువది నాలుగవ 

దినమునుండి, అనగా యెహోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాటనుండి మీకు సంభవించిన దానిని 

ఆలోచించుకొనుడి. 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

లూకా 12:31 => మీరైతే ఆయన రాజయ్మును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీకనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

లూకా 1:6 => వీరిదద్రు పర్భువు యొకక్ సకలమైన ఆజఞ్ల చొపుప్నను నాయ్యవిధుల చొపుప్నను 

నిరపరాధులుగా నడుచుకొనుచు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులై యుండిరి. 

రోమీయులకు 1:17 => ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించునని వార్యబడిన 

పర్కారము విశావ్సమూలముగా అంతకంతకు విశావ్సము కలుగునటుల్ దేవుని నీతి దానియందు 

బయలుపరచబడుచునన్ది.  
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రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 1:30 => అయితే ఆయన మూలముగా మీరు కీర్సుత్యేసునందునాన్రు.  

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

2 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును అపొసత్లుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవుని యొకక్యు 

రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు నీతినిబటిట్, మావలెనే అమూలయ్మైన విశావ్సము పొందినవారికి 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

లేవీయకాండము 25:21 => అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; 

అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. 

కీరత్నలు 34:9 => యెహోవా భకుత్లారా, ఆయనయందు భయభకుత్లు ఉంచుడి. ఆయనయందు 

భయభకుత్లు ఉంచువానికి ఏమియు కొదువలేదు.  
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కీరత్నలు 34:10 => సింహపు పిలల్లు లేమిగలవై ఆకలిగొనును యెహోవాను ఆశర్యించువారికి ఏ 

మేలు కొదువయై యుండదు. 

కీరత్నలు 37:3 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచి మేలుచేయుము దేశమందు నివసించి సతయ్ము 

ననుసరించుము 

కీరత్నలు 37:18 => నిరోద్షుల చరయ్లను యెహోవా గురిత్ంచుచునాన్డు వారి సావ్సథ్య్ము సదాకాలము 

నిలుచును. 

కీరత్నలు 37:19 => ఆపతాక్లమందు వారు సిగుగ్నొందరు కరవు దినములలో వారు 

తృపిత్పొందుదురు. 

కీరత్నలు 37:25 => నేను చినన్వాడనై యుంటిని ఇపుప్డు ముసలివాడనై యునాన్ను అయినను 

నీతిమంతులు విడువబడుట గాని వారి సంతానము భిక్షమెతుత్ట గాని నేను చూచియుండలేదు. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 84:12 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీయందు నమిమ్కయుంచువారు ధనుయ్లు. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 
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1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

ఆదికాండము 13:2 => అబార్ము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై యుండెను. 

ఆదికాండము 24:1 => అబార్హాము బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డై యుండెను. అనిన్ 

విషయములలోను యెహోవా అబార్హామును ఆశీరవ్దించెను. 

ఆదికాండము 24:35 => యెహోవా నా యజమానుని బహుగా ఆశీరవ్దించెను గనుక అతడు 

గొపప్వాడాయెను; అతనికి గొఱఱ్లను గొడల్ను వెండి బంగారములను దాసదాసీ జనమును ఒంటెలను 

గాడిదలను దయచేసెను. 

ఆదికాండము 42:25 => మరియు యోసేపు వారి గోనెలను ధానయ్ముతో నింపుటకును, ఎవరి 

రూకలు వారి గోనెలో తిరిగి ఉంచుటకును, పర్యాణము కొరకు భోజనపదారథ్ములు వారికిచుచ్టకును 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. అతడు వారియెడల నిటుల్ జరిగించెను. 

ఆదికాండము 49:25 => కిర్ంద దాగియునన్ అగాధజలముల దీవెనలతోను సత్నముల దీవెనలతోను 

గరభ్ముల దీవెనలతోను నినున్ దీవించు సరవ్శకుత్ని దీవెనవలనను అతని బాహుబలము 

దిటట్పరచబడును  

నిరగ్మకాండము 16:4 => యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు 

ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని 

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళిల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 16:21 => వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి 

భోజనమునకు తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను. 

నిరగ్మకాండము 22:29 => నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ 

కుమారులలో జేయ్షు ఠ్ని నాకు అరిప్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:26 => నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 
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సంఖాయ్కాండము 15:20 => మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా 

అరిప్ంపవలెను; కళల్పు అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:24 => మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను 

బర్దికించునటుల్ మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని 

మనకాజాఞ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:13 => ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని 

నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ 

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల మందలను 

దీవించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనదాని చేయుచు, నీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట వినునపుప్డు యెహోవా తన కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీయందు కనికరపడి 

నినున్ కరుణించి నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన రీతిని నినున్ విసత్రింపజేయునటుల్, నిరూమ్లము 

చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:47 => ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు 

మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుదురు. 

1 సమూయేలు 30:19 => కుమారులేమి కుమారెత్లేమి దోపుడు సొమేమ్మి వారు ఎతిత్కొనిపోయిన 

దానంతటిలో కొదిద్దేమి గొపప్దేమి యేదియు తకుక్వకాకుండ దావీదు సమసత్మును రకిష్ంచెను. 

1 రాజులు 3:13 => మరియు నీవు ఐశవ్రయ్మును ఘనతను ఇమమ్ని అడుగకపోయినను నేను 

వాటినికూడ నీకిచుచ్చునాన్ను; అందువలన నీ దినములనిన్టను రాజులలో నీవంటివాడొకడైనను 

నుండడు. 
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1 రాజులు 7:1 => సొలొమోను పదుమూడు సంవతస్రములు తన నగరును కటిట్ంచుచుండి 

దానినంతటిని ముగించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:12 => కాబటిట్ జాఞ్నమును తెలివియు నీకియయ్బడును, నీకనన్ 

ముందుగానునన్ రాజులకైనను నీ తరువాత వచుచ్ రాజులకైనను కలుగని ఐశవ్రయ్మును సొముమ్ను 

ఘనతను నీకిచెచ్దను అని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:1 => తనకు ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత 

యెహోషాపాతు అహాబుతో వియయ్మంది 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => అతడు తన యేలుబడియందు మొదటి సంవతస్రము మొదటి 

నెలను యెహోవా మందిరపు తలుపులను తెరచి వాటిని బాగుచేసి, 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

నెహెమాయ్ 7:4 => అపప్టిలో ఆ పటట్ణము మిగుల విశాలముగాను పెదద్దిగాను ఉండెనుగాని దానిలో 

జనులు కొదిద్గా ఉండిరి, యిండుల్ ఇంక కటట్బడలేదు. 

యోబు 28:3 => మనుషుయ్లు చీకటికి అంతము కలుగజేయుదురు గాఢాంధకారములోను 

మరణాంధకారములోను ఉండు రతన్ములను వెదకుచు వారు భూమయ్ంతముల వరకు సంచరింతురు. 
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కీరత్నలు 23:1 => యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగదు. 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

కీరత్నలు 71:16 => పర్భువైన యెహోవాయొకక్ బలవతాక్రయ్ములనుబటిట్ నేను వరిణ్ంప 

మొదలుపెటెట్దను నీ నీతినిమాతర్మే నేను వరిణ్ంచెదను. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

కీరత్నలు 132:3 => యాకోబుయొకక్ బలిషు ఠ్నికి మొర్కుక్బడిచేసెను. 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

కీరత్నలు 137:6 => నేను నినున్ జాఞ్పకము చేసికొననియెడల, నా ముఖయ్ సంతోషముకంటె నేను 

యెరూషలేమును హెచుచ్గా ఎంచనియెడల నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక.  

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 

సామెతలు 22:4 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట వినయమునకు పర్తిఫలము 

ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు జీవమును దానివలన కలుగును. 

సామెతలు 27:27 => నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికతెత్ల జీవనమునకు 

మేకపాలు సమృదిధ్యగును. 

సామెతలు 28:10 => యథారథ్వంతులను దురామ్రగ్మందు చొపిప్ంచువాడు తాను తర్వివ్న గోతిలో 

తానే పడును యథారథ్వంతులు మేలైనదానిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 
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పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

యెషయా 30:23 => నీవు నీ భూమిలో వితుత్టకు నీ గింజలకు కావలసిన వాన ఆయన 

కురిపించును భూమి రాబడియైన ఆహారదర్వయ్మిచుచ్ను అది విసాత్ర సార రసములు కలదై యుండును 

ఆ దినమున నీ పశువులు విశాలమైన గడిడ్బీళల్లో మేయును.  

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

యెషయా 51:1 => నీతిని అనుసరించుచు యెహోవాను వెదకుచు నుండువారలారా, నా మాట 

వినుడి మీరు ఏ బండనుండి చెకక్బడితిరో దాని ఆలోచించుడి మీరు ఏ గుంటనుండి తవవ్బడితిరో దాని 

ఆలోచించుడి  

యిరిమ్యా 37:21 => కాబటిట్ రాజైన సిదిక్యా సెలవియయ్గా బంటులు బందీగృహశాలలో 

యిరీమ్యాను వేసి, పటట్ణములో రొటెట్లునన్ంత వరకు రొటెట్లు కాలుచ్వారి వీధిలోనుండి అనుదినము 

ఒక రొటెట్ అతనికిచుచ్చు వచిచ్రి; ఇటుల్ జరుగగా యిరీమ్యా బందీగృహశాలలో నివసించెను.  

యెహెజేక్లు 36:29 => మీ సకలమైన అపవితర్తను పోగొటిట్ నేను మిముమ్ను రకిష్ంతును, మీకు 

కరవురానియయ్క ధానయ్మునకు ఆజఞ్ ఇచిచ్ అభివృదిధ్ పరతును. 

యెహెజేక్లు 45:18 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మొదటి నెల మొదటి దినమున 

నిరోద్షమైన కోడెను తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లము నిమితత్ము పాపపరిహారారథ్బలి నరిప్ంపవలెను. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

హోషేయ 2:21 => ఆ దినమున నేను మనవి ఆలకింతును; ఆకాశపు మనవి నేను ఆలకింపగా అది 

భూమియొకక్ మనవి ఆలకించును; 
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యోవేలు 2:19 => మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉతత్రమిచిచ్ చెపిప్నదేమనగా ఇకను 

అనయ్జనులలో మిముమ్ను అవమానాసప్దముగా చేయక, మీరు తృపిత్నొందునంతగా నేను ధానయ్మును 

కొర్తత్ దార్కాష్రసమును తైలమును మీకు పంపించెదను 

ఆమోసు 5:14 => మీరు బర్దుకునటుల్ కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి; ఆలాగు చేసినయెడల మీరనుకొను 

చొపుప్న దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

హగగ్యి 2:19 => కొటల్లో ధానయ్మునన్దా? దార్క్షచెటల్యినను అంజూరపుచెటల్యినను 

దానిమమ్చెటల్యినను ఒలీవచెటల్యినను ఫలించకపోయెను గదా. అయితే ఇది మొదలుకొని నేను 

మిముమ్ను ఆశీరవ్దించెదను. 

జెకరాయ్ 8:12 => సమాధాన సూచకమైన దార్క్షచెటుల్ ఫలమిచుచ్ను, భూమి పండును, 

ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటిననిన్టిని నేను సావ్సథ్య్ముగా 

ఇతుత్ను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 
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మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

యోహాను 5:4 => గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గుర్డిడ్వారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు 

గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

1 తిమోతి 6:6 => సంతుషిట్ సహితమైన దైవభకిత్ గొపప్ లాభసాధనమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

1 పేతురు 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

వచనము 3 

నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును చూచుట యేల? 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

నిరగ్మకాండము 16:18 => వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి 

ఎకుక్వగా మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి 

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి. 
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నిరగ్మకాండము 16:19 => మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును 

మిగులుచ్కొనకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 16:20 => అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో 

కొంచెము మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 

విలాపవాకయ్ములు 3:23 => అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాతస్లయ్త పుటుట్చునన్ది నీవు 

ఎంతైన నమమ్దగినవాడవు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:25 => నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు 

బర్దుకు దినములలో నీకు విశార్ంతి కలుగును. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 7:1 => అపుప్డు ఎలీషా రాజుతో ఇటల్నెను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షోమోర్ను దావ్రమందు రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని 

పిండియు, రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల యవలును అమమ్బడును. 
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2 రాజులు 7:2 => అందుకు ఎవరి చేతిమీద రాజు ఆనుకొనియుండెనో ఆ యధిపతి యెహోవా 

ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను ఆలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి పర్తుయ్తత్రమీయగా అతడు నీవు 

కనున్లార దానిని చూచెదవు గాని దానిని తినకుందువని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:3 => మాకు కావలసిన అనుదినాహారము దినదినము మాకు దయచేయుము; 

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.  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

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. 

నిరగ్మకాండము 16:19 => మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును 

మిగులుచ్కొనకూడదని వారితో చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 9:5 => అయితే వారు సూపు దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు మనము తిరిగి వెళుల్దము 

రముమ్, గారద్భముల కొరకు చింతింపక, నా తండిర్ మనకొరకు విచారపడునేమోయని సౌలు 

తనయొదద్నునన్ పనివానితో అనగా 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

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. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

1 పేతురు 5:7 => ఆయన మిముమ్నుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు గనుక మీ చింత యావతుత్ 

ఆయనమీద వేయుడి. 

వచనము 4 

నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో నునన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని 

చెపప్నేల? 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 
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రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 16:54 => అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని 

కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

రోమీయులకు 2:1 => కాబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్ మనుషుయ్డా, నీవెవడవైనను సరే నిరుతత్రుడవై యునాన్వు. 

దేని విషయములో ఎదుటి వానికి తీరుప్ తీరుచ్చునాన్వో దాని విషయములో నీవే నేరసుథ్డవని తీరుప్ 

తీరుచ్కొనుచునాన్వు; ఏలయనగా తీరుప్ తీరుచ్ నీవును అటిట్ కారయ్ములనే చేయుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:2 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారిమీద దేవుని తీరుప్ సతయ్మును అనుసరించినదే 

అని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

రోమీయులకు 14:4 => పరుని సేవకునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? అతడు 

నిలిచియుండుటయైనను పడియుండుటయైనను అతని సొంత యజమానుని పనియే; అతడు 

నిలుచును, పర్భువు అతనిని నిలువబెటుట్టకు శకిత్ గలవాడు. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 
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రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:3 => మీచేతనైనను, ఏ మనుషుయ్నిచేతనైనను నేను విమరిశ్ంపబడుట నాకు 

మికిక్లి అలప్మైన సంగతి; ననున్ నేనే విమరిశ్ంచుకొనను. 

1 కొరిందీయులకు 4:4 => నాయందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు; అయినను ఇందువలన 

నీతిమంతుడనుగా ఎంచబడను, ననున్ విమరిశ్ంచువాడు పర్భువే. 

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. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

యాకోబు 4:11 => సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాటలాడకుడి. తన సహోదరునికి 

విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీరుప్ తీరుచ్వాడు ధరమ్శాసత్రమునకు వయ్తిరేకముగా 

మాటలాడి ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరుచ్చునాన్డు. నీవు ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరిచ్నయెడల 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్వాడవు కాక నాయ్యము విధించు వాడవైతివి. 

యాకోబు 4:12 => ఒకక్డే ధరమ్శాసత్రమును నియమించి నాయ్యము విధించువాడు. ఆయనే 

రకిష్ంచుటకును నశింపజేయుటకును శకిత్మంతుడైయునాన్డు; పరునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? 
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ఆదికాండము 38:24 => రమారమి మూడు నెలలైన తరువాత నీ కోడలగు తామారు జారతవ్ము 

చేసెను; అంతేకాక ఆమె జారతవ్మువలన గరభ్వతియైనదని యూదాకు తెలుపబడెను. అపుప్డు 

యూదా ఆమెను బయటికి తీసికొనిరండి, ఆమెను కాలిచ్వేయవలెనని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 1:14 => ఎంతవరకు నీవు మతుత్రాలవై యుందువు? నీవు దార్కాష్రసమును 

నీయొదద్నుండి తీసివేయుమని చెపప్గా 

యోబు 19:29 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుడి తీరుప్ కలుగునని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఉగర్తకు 

తగిన దోషములకు శిక్ష నియమింపబడును. 

యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

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. 
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యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

వచనము 5 

వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని 

కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

నాయ్యాధిపతులు 1:7 => అపుప్డు అదోనీబెజెకుతమ కాళుల్చేతుల బొటట్నవేర్ళుల్ కోయబడిన 

డెబబ్దిమంది రాజులు నా భోజనపు బలల్కిర్ంద ముకక్లు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినటే ల్ దేవుడు నాకు 

పర్తిఫలమిచెచ్ననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అకక్డ చనిపోయెను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 18:26 => సదాభ్వముగలవారియెడల నీవు సదాభ్వము చూపుదువు. మూరు ఖ్లయెడల నీవు 

వికటముగా నుందువు 

కీరత్నలు 137:7 => యెహోవా, ఎదోము జనులు చేసినది జాఞ్పకము చేసికొనుము యెరూషలేము 

పాడైన దినమును జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము. దానిని నాశనము చేయుడి సమూలధవ్ంసము 

చేయుడి అని వారు చాటిరి గదా.  

కీరత్నలు 137:8 => పాడు చేయబడబోవు బబులోను కుమారీ, నీవు మాకు చేసిన కిర్యలనుబటిట్ నీకు 

పర్తికారము చేయువాడు ధనుయ్డు  

యిరిమ్యా 51:24 => బబులోనును కలీద్యుల దేశనివాసులును మీ కనున్లయెదుట సీయోనులో 

చేసిన కీడంతటికి నేను వారికి పర్తికారము చేయుచునాన్ను, ఇదే యెహోవా వాకుక్.  
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ఓబధాయ్ 1:15 => యెహోవా దినము అనయ్జనులందరి మీదికి వచుచ్చునన్ది. అపుప్డు నీవు చేసినటే ట్ 

నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెతిత్మీదికి వచుచ్ను. 

మారుక్ 4:24 => మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో 

కొలుతురో మీకును అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

పర్కటన 18:6 => అది యిచిచ్న పర్కారము దానికి ఇయుయ్డి; దాని కిర్యల చొపుప్న దానికి రెటిట్ంపు 

చేయుడి; అది కలిపిన పాతర్లో దానికొరకు రెండంతలు కలిపి పెటుట్డి. 

ఆదికాండము 19:36 => ఆలాగున లోతు యొకక్ యిదద్రు కుమారెత్లు తమ తండిర్వలన 

గరభ్వతులైరి. 

ఆదికాండము 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 
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ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 44:16 => యూదా యిటల్నెను ఏలిన వారితో ఏమి చెపప్గలము? ఏమందుము? 

మేము నిరోద్షులమని యెటుల్ కనుపరచగలము? దేవుడే నీ దాసుల నేరము కనుగొనెను. ఇదిగో 

మేమును ఎవనియొదద్ ఆ గినెన్ దొరికెనో వాడును ఏలిన వారికి దాసులమగుదుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 4:9 => వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్ నమమ్క నీమాట వినకపోయినయెడల నీవు 

కొంచెము ఏటి నీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళుల్ 

పొడినేలమీద రకత్మగుననెను. 

నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 

నిరగ్మకాండము 21:24 => కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 

లేవీయకాండము 19:35 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని 

మీరు అనాయ్యము చేయకూడదు. 

లేవీయకాండము 24:19 => ఒకడు తన పొరుగువానికి కళంకము కలుగజేసినయెడల వాడు 

చేసినటుల్ వానికి చేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:27 => అతడు ఆమె కాళల్యొదద్ కుర్ంగిపడి పరుండెను ఆమె కాళల్యొదద్ 

కుర్ంగిపడెను అతడు ఎకక్డ కుర్ంగెనో అకక్డనే పడిచచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23 => అపుప్డు యెరుబబ్యలు డెబబ్దిమంది కుమారులకు చేయబడిన 

దోర్హఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకను వారి సహోదరుని మీదికిని, 

నాయ్యాధిపతులు 9:56 => అటుల్ అబీమెలెకు తన డెబబ్దిమంది సహోదరులను చంపుటవలన తన 

తండిర్కి చేసిన దోర్హమును దేవుడు మరల అతనిమీదికి రపిప్ంచెను. 
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1 సమూయేలు 11:11 => మరునాడు సౌలు జనులను మూడు సమూహములుగా చేసిన తరువాత 

వారు తెలల్వారు సమయమున దండుమధయ్ను జొచిచ్ మధాయ్హన్ములోగా అమోమ్నీయులను 

హతముచేయగా వారిలో మిగిలినవారు ఇదద్రేసికూడి పోజాలకుండ చెదరిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 15:33 => సమూయేలు నీ కతిత్ సతరీలకు సంతులేకుండ చేసినటుల్ నీ తలిల్కిని సతరీలలో 

సంతులేకపోవునని అతనితో చెపిప్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని అగగును తుతుత్నియలుగా నరికెను. 

1 సమూయేలు 26:24 => చితత్గించుము, ఈ దినమున నీ పార్ణము నా దృషిట్కి ఘనమైనందున 

యెహోవా నా పార్ణమును తన దృషిట్కి ఘనముగా ఎంచి బాధలనిన్టిలోనుండి ననున్ రకిష్ంచునుగాక 

అని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 1:10 => ఈలాగు పడినతరువాత అతడు బర్దుకడని నేను నిశచ్యించుకొని అతని 

దగగ్ర నిలిచి అతని చంపితిని; తరువాత అతని తలమీదనునన్ కిరీటమును హసత్కంకణములను 

తీసికొని నా యేలినవాడవైన నీయొదద్కు వాటిని తెచిచ్యునాన్ను అనెను. 

2 సమూయేలు 4:12 => సకలమైన ఉపదర్వములలోనుండి ననున్ రకిష్ంచిన యెహోవా జీవముతోడు 

మాననని చెపిప్, దావీదు తన వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను చంపి వారిచేతులను కాళల్ను 

నరికి వారి శవములను హెబోర్ను కొలనుదగగ్ర వేర్లాడగటిట్రి. తరువాత వారు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనిపోయి హెబోర్నులో అబేన్రు సమాధిలో పాతిపెటిట్రి. 

2 సమూయేలు 21:5 => వారు మాకు శతుర్వులై మముమ్ను నాశనము చేయుచు ఇశార్యేలీయుల 

సరిహదుద్లలో ఉండకుండ మేము లయమగునటుల్ మాకు హానిచేయ నుదేద్శించినవాని కుమారులలో 

ఏడుగురిని మాకపప్గించుము. 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 11:16 => రాజమందిరములోనికి గుఱఱ్ములు వచుచ్ మారగ్మున ఆమెకు దారి ఇచిచ్రి. 

ఆమె వెళిల్పోగా వారు ఆమెను అకక్డ పటుట్కొని చంపిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:15 => కాబటిట్ వారు ఆమెకు దారియిచిచ్, రాజనగరునొదద్నునన్ గుఱఱ్పు 

గుమమ్ముయొకక్ పర్వేశసథ్లమునకు ఆమె వచిచ్నపుప్డు వారు ఆమెను అకక్డ చంపివేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => యెహోవా మహోగర్త మీమీద రేగియునన్ది గనుక నా మాట 

ఆలకించి మీ సహోదరులలోనుండి మీరు చెరపటిట్న వీరిని విడచిపెటుట్డి. 

యోబు 19:29 => మీరు ఖడగ్మునకు భయపడుడి తీరుప్ కలుగునని మీరు తెలిసికొనునటుల్ ఉగర్తకు 

తగిన దోషములకు శిక్ష నియమింపబడును. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

యెషయా 33:1 => దోచుకొనబడకపోయినను దోచుకొనుచుండు నీకు శర్మ నినెన్వరు 

వంచింపకపోయినను వంచించుచుండు నీకు శర్మ నీవు దోచుకొనుట మానిన తరువాత నీవు 

దోచుకొనబడెదవు నీవు వంచించుట ముగించిన తరువాత జనులు నినున్ వంచించెదరు.  

యెషయా 47:6 => నా జనులమీద కోపపడి నా సావ్సథ్య్ము నపవితర్పరచి వారిని నీచేతికి 

అపప్గించితిని నీవు వారియందు కనికరపడక వృదుద్లమీద నీ కాడిమార్నును మికిక్లి బరువుగా 

మోపితివి.  

యిరిమ్యా 34:17 => కాబటిట్ యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఒకొక్కక్డు తన 

సహోదరులకును తన పొరుగువారికిని విడుదల పర్కటింపవలెనని నేను చెపిప్న మాట మీరు 
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వినకపోతిరే; ఆలోచించుడి, విడుదల కావలెనని నేనే చాటించుచునాన్ను, అది ఖడగ్ కాష్మసంకటముల 

పాలగుటకైన విడుదలయే; భూరాజయ్ములనిన్టిలోను ఇటు అటు చెదరగొటుట్టకు మిముమ్ 

నపప్గించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

యిరిమ్యా 48:42 => మోయాబు యెహోవాకంటె గొపప్వాడనని అతిశయపడగా అది జనము 

కాకుండ నిరూమ్లమాయెను.  

యిరిమ్యా 50:15 => చుటుట్ కూడి దానినిబటిట్ కేకలువేయుడి అది లోబడ నొపుప్కొనుచునన్ది దాని 

బురుజులు పడిపోవుచునన్వి దాని పార్కారములు విరుగగొటట్బడుచునన్వి ఇది యెహోవా చేయు 

పర్తికారము. దానిమీద పగతీరుచ్కొనుడి అది చేసినటే ట్ దానికి చేయుడి. 

యిరిమ్యా 51:35 => నాకును నా దేహమునకును చేయబడిన హింస బబులోనుమీదికి 

పర్తికారరూపముగా దిగును గాక యని సీయోను నివాసి యనుకొనును నా ఉసురు కలీద్యదేశ 

నివాసులకు తగులునుగాక అని యెరూషలేము అనుకొనును.  

యిరిమ్యా 51:49 => బబులోను ఇశార్యేలులో హతులైనవారిని కూలజేసినటుల్ సరవ్భూమిలో 

బబులోను నిమితత్ము హతులైనవారు కూలుదురు  

యెహెజేక్లు 7:27 => రాజు వాయ్కులపడుచునాన్డు, అధికారులు భీతినొందుచునాన్రు, సామానయ్ 

జనులు వణకుచునాన్రు; నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారి పర్వరత్నఫలము 

నేను వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను , వారు చేసిన దోషములనుబటిట్ వారికి తీరుప్ 

తీరచ్బోవుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 16:59 => పర్భువైన యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు చేసిన నిబంధనను 

భంగము చేయవలెనని పర్మాణమును తృణీకరించుదానా , నీవు చేసినటే ట్ నేను నీకు 

చేయబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 24:4 => తొడజబబ్ మొదలగు మంచి మంచి ముకక్లనిన్యు చేరిచ్ అందులో వేసి, 

మంచి యెముకలను ఏరి దాని నింపుము. 
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యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 31:11 => కాబటిట్ యతని దుషట్తవ్మునుబటిట్ యతనిని తరిమివేసి, జనములలో 

బలముగల జనమునకు నేనతని నపప్గించెదను; ఆ జనము అతనికి తగినపని చేయును. 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 35:11 => నా జీవముతోడు నీవు వారియెడల పటిట్న పగవలన వారికి చూపిన 

అసూయచొపుప్నను కోర్ధముచొపుప్నను నేను నీకు తగిన పనిచేసి, నినున్ శికిష్ంచుటవలన వారికి ననున్ 

నేనే తెలియపరచుకొందును. 

యెహెజేక్లు 39:10 => వారు పొలములో కటెట్లు ఏరుకొనకయు అడవులలో మార్నులు 

నరుకకయునుండి, ఆయుధములు పొయియ్లో కాలుచ్చుందురు, తముమ్ను దోచుకొనినవారిని తామే 

దోచుకొందురు, తమ సొముమ్ కొలల్పెటిట్నవారి సొముమ్ తామే కొలల్పెటుట్దురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 11:18 => అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్ తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను 

పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. 

మరియు ఆయన యవమానము అతని మీదికి మరల వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక తపప్దు. 

యోవేలు 3:7 => ఇదిగో మీరు చేసిన దానిని మీ నెతిత్మీదికి రాజేయుదును; మీరు వారిని అమిమ్ 

పంపివేసిన ఆ యా సథ్లములలోనుండి నేను వారిని రపిప్ంతును 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 
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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. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

యాకోబు 4:11 => సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాటలాడకుడి. తన సహోదరునికి 

విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీరుప్ తీరుచ్వాడు ధరమ్శాసత్రమునకు వయ్తిరేకముగా 

మాటలాడి ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరుచ్చునాన్డు. నీవు ధరమ్శాసత్రమునకు తీరుప్ తీరిచ్నయెడల 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్వాడవు కాక నాయ్యము విధించు వాడవైతివి. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

పర్కటన 11:9 => మరియు పర్జలకును, వంశములకును, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని, 

జనములకును సంబంధించినవారు మూడు దినములనన్ర వారి శవములను చూచుచు వారి 

శవములను సమాధిలో పెటట్నియయ్రు. 

పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

వచనము 6 

పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; వేసినయెడల అవి 

యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 
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లూకా 6:41 => నీవు నీ కంటిలో ఉనన్ దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును 

చూడనేల? 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => యెహోవా పర్వకత్యగు ఓదేదు అను ఒకడు అచచ్ట ఉండెను. 

అతడు షోమోర్నునకు వచిచ్న సమూహము ఎదుటికిపోయి వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఆలకించుడి, మీ 

పితరుల దేవుడైన యెహోవా యూదావారి మీద కోపించినందుచేత ఆయన వారిని మీచేతికి 

అపప్గించెను; మీరు ఆకాశమునంటునంత రౌదర్ముతో వారిని సంహరించితిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => ఇపుప్డు మీరు యూదావారిని యెరూషలేము కాపురసుథ్లను 

మీకొరకు దాసులుగాను దాసురాండుర్గాను లోపరచుకొనదలచియునాన్రు. మీ దేవుడైన యెహోవా 

దృషిట్కి మీరు మాతర్ము అపరాధులు కాకయునాన్రా? 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 
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కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 50:21 => ఇటిట్ పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనినైయుంటిని అందుకు నేను కేవలము 

నీవంటివాడనని నీవనుకొంటివి అయితే నీ కనున్లయెదుట ఈ సంగతులను నేను వరుసగా ఉంచి 

నినున్ గదిద్ంచెదను  

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 8:8 => మరల వంగి నేలమీద వార్యుచుండెను. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళిల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

హోషేయ 4:4 => ఒకడు మరియొకనితో వాదించినను పర్యోజనము లేదు; ఒకని గదిద్ంచినను 

కారయ్ము కాకపోవును; నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువారిని పోలియునాన్రు. 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మారుక్ 2:24 => అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల 

చేయుచునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 
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మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

వచనము 7 

అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

సామెతలు 26:7 => కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక యునన్టుల్ మూరు ఖ్ల నోట సామెత పాటి లేకుండును 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

వచనము 8 

అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 
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మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 
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మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

కీరత్నలు 51:9 => నా పాపములకు విముఖడవు కముమ్ నా దోషములనిన్టిని తుడిచివేయుము. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  

కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 
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యెహోషువ 7:13 => నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ 

నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 

1 సమూయేలు 14:33 => జనులు రకత్ముతోనే తిని యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేయుచునాన్రని 

కొందరు సౌలునకు తెలియజేయగా అతడు మీరు విశావ్సఘాతకులైతిరి; పెదద్ రాయి యొకటి నేడు నా 

దగగ్రకు దొరిల్ంచి తెండని చెపిప్ 

సామెతలు 17:7 => అహంకారముగా మాటలాడుట బుదిధ్లేనివానికి తగదు అబదధ్మాడుట అధిపతికి 

బొతిత్గా తగదు. 

సామెతలు 26:7 => కుంటివాని కాళుల్ పటుట్లేక యునన్టుల్ మూరు ఖ్ల నోట సామెత పాటి లేకుండును 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 9 

మీలో ఏ మనుషుయ్డైనను తన కుమారుడు తనున్ రొటెట్ను అడిగినయెడల వానికి రాతినిచుచ్నా? చేపను 

అడిగినయెడల పామునిచుచ్నా? 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 
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మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 23:9 => బుదిధ్హీనుడు వినగా మాటలాడకుము అటిట్వాడు నీ మాటలలోని జాఞ్నమును 

తృణీకరించును. 

సామెతలు 26:11 => తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూరు ఖ్డు కకిక్నదానికి తిరుగు కుకక్తో 

సమానుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

సామెతలు 11:22 => వివేకములేని సుందర సతరీ పంది ముకుక్ననునన్ బంగారు కమిమ్వంటిది. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 తిమోతి 4:14 => 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. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

Page  of 834 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

ఆదికాండము 34:24 => హమోరును అతని కుమారుడగు షెకెమును చెపిప్న మాట అతని ఊరి 

గవినిదావ్రా వెళుల్వారందరు వినిరి. అపుప్డతని ఊరి గవినిదావ్రా వెళుల్ వారిలో పర్తి పురుషుడు సునన్తి 

పొందెను. 

నిరగ్మకాండము 30:32 => దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న 

దానివంటి దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

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. 

2 రాజులు 18:36 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత జనులు 

ఎంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకుండిరి. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 
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యెషయా 36:21 => అయితే అతనికి పర్తుయ్తత్రమియయ్వదద్ని రాజు సెలవిచిచ్యుండుటచేత 

వారెంతమాతర్మును పర్తుయ్తత్రమియయ్క ఊరకొనిరి. 

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

మారుక్ 7:27 => ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని 

కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదనెను. 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 14:38 => ఎవడైనను తెలియనివాడైతే తెలియనివాడుగానే యుండనిముమ్. 

వచనము 10 

మీరు చెడ డ్వారై యుండియు మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ నెరిగియుండగా 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 
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కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

యిరిమ్యా 29:13 => మీరు ననున్ వెదకినయెడల, పూరణ్మనసుస్తో ననున్గూరిచ్ విచారణ 

చేయునెడల మీరు ననున్ కనుగొందురు, 

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

మారుక్ 11:24 => అందుచేత పార్రథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను 

పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 
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లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 4:10 => అందుకు యేసు నీవు దేవుని వరమును నాకు దాహమునకిమమ్ని నినున్ 

అడుగుచునన్వాడెవడో అదియు ఎరిగియుంటే నీవు ఆయనను అడుగుదువు, ఆయన నీకు 

జీవజలమిచుచ్నని ఆమెతో చెపెప్ను 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  
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యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

కీరత్నలు 10:4 => దుషుట్లు పొగరెకిక్ యెహోవా విచారణ చేయడనుకొందురు దేవుడు లేడని 

వారెలల్పుప్డు యోచించుదురు 

కీరత్నలు 27:8 => నా సనిన్ధి వెదకుడని నీవు సెలవియయ్గా యెహోవా, నీ సనిన్ధి నేను వెదకెదనని నా 

హృదయము నీతో అనెను.  
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కీరత్నలు 69:32 => బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ 

పార్ణము తెపప్రిలుల్ను గాక. 

కీరత్నలు 70:4 => నినున్ వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి సంతోషించుదురు గాక. నీ 

రక్షణను పేర్మించువారందరు దేవుడు మహిమపరచబడును గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక.  

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

కీరత్నలు 119:12 => యెహోవా, నీవే సోత్తర్ము నొందదగినవాడవు నీ కటట్డలను నాకు 

బోధించుము. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 
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లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

ఆదికాండము 18:32 => అతడు పర్భువు కోపపడనియెడల నే నింకొకమారే మాటలాడెదను; ఒకవేళ 

అకక్డ పదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ పదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకయుందుననెను. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

ఆదికాండము 24:45 => నేను నా హృదయములో అటుల్ అనుకొనుట చాలింపకముందే రిబాక్ 

భుజముమీద తన కడవను పెటుట్కొనివచిచ్ ఆ బావిలోనికి దిగిపోయి నీళుల్ చేదుకొని వచెచ్ను; అపుప్డు 

నాకు దాహమిమమ్ని నేనామెను అడుగగా 

ఆదికాండము 26:32 => ఆ దినమందే ఇసాస్కు దాసులు వచిచ్ తాము తర్వివ్న బావినిగూరిచ్ అతనికి 

తెలియచేసి మాకు నీళుల్ కనబడినవని చెపిప్రి గనుక 

నిరగ్మకాండము 33:7 => అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళిల్ పాళెమునకు 

దూరముగా దాని వేసి, దానికి పర్తయ్క్షపు గుడారమను పేరు పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును 

పాళెమునకు వెలుపలనునన్ ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను 

నాయ్యాధిపతులు 13:9 => దేవుడు మానోహ పార్రథ్న నాలకించెను గనుక, ఆ సతరీ పొలములో 

కూరుచ్ండగా దేవునిదూత ఆమెను దరిశ్ంచెను. 

1 సమూయేలు 1:27 => ఈ బిడ డ్ను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన 

నాకనుగర్హించెను. 
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1 సమూయేలు 23:11 => కెయీలా జనులు ననున్ అతని చేతికి అపప్గించుదురా? నీ దాసుడనైన 

నాకు వినబడినటుల్ సౌలు దిగివచుచ్నా? ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నీ దాసుడనైన 

నాకు దానిని తెలియజేయుమని పార్రిథ్ంపగా అతడు దిగివచుచ్నని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 12:14 => అతడు తన మనసుస్ యెహోవాను వెదకుటయందు నిలుపుకొనక 

చెడుకిర్యలు చేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

కీరత్నలు 3:4 => ఎలుగెతిత్ నేను యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు ఆయన తన పరిశుదధ్ 

పరవ్తమునుండి నాకుతత్రమిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 34:4 => నేను యెహోవాయొదద్ విచారణచేయగా ఆయన నాకుతత్రమిచెచ్ను నాకు కలిగిన 

భయములనిన్టిలోనుండి ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను.  

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

యెషయా 30:19 => సీయోనులో యెరూషలేములోనే యొక జనము కాపురముండును. జనమా, 

నీవిక నేమాతర్ము కనీన్ళుల్ విడువవు ఆయన నీ మొఱఱ్విని నిశచ్యముగా నినున్ కరుణించును ఆయన నీ 

మాట వినగానే నీకు ఉతత్రమిచుచ్ను.  
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యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

వచనము 11 

పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో నిశచ్యముగా మంచి 

యీవులనిచుచ్ను. 
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మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:1 => మనషే ష్ యేలనారంభించినపుప్డు పండెర్ండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఏబది యయిదు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:2 => ఇతడు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా వెళల్గొటిట్న 

అనయ్జనులు చేసిన హేయకిర్యలను అనుసరించి, యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 
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కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

కీరత్నలు 81:16 => అతిశేర్షఠ్మైన గోధుమల ననుగర్హించి నేను వారిని పోషించుదును కొండతేనెతో 

నినున్ తృపిత్పరచుదును. 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

యోహాను 3:9 => అందుకు నీకొదేము ఈ సంగతులేలాగు సాధయ్ములని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:11 => అతడు పర్భువా, యిదిగో నేనునాన్ననెను. అందుకు పర్భువు నీవు 

లేచి, తినన్నిదనబడిన వీధికి వెళిల్, యూదా అనువాని యింట తారుస్వాడైన సౌలు అనువానికొరకు 

విచారించుము; ఇదిగో అతడు పార్రథ్న చేయుచునాన్డు 

నిరగ్మకాండము 33:7 => అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళిల్ పాళెమునకు 

దూరముగా దాని వేసి, దానికి పర్తయ్క్షపు గుడారమను పేరు పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును 

పాళెమునకు వెలుపలనునన్ ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను 

1 సమూయేలు 23:11 => కెయీలా జనులు ననున్ అతని చేతికి అపప్గించుదురా? నీ దాసుడనైన 

నాకు వినబడినటుల్ సౌలు దిగివచుచ్నా? ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, దయచేసి నీ దాసుడనైన 

నాకు దానిని తెలియజేయుమని పార్రిథ్ంపగా అతడు దిగివచుచ్నని యెహోవా సెలవిచెచ్ను. 
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1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను 

వెదకువారు హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  

1 దినవృతాత్ంతములు 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:7 => ఆ రాతిర్యందు దేవుడు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను నీకు ఏమి 

ఇయయ్గోరుదువో దాని అడుగుమని సెలవియయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

ఎజార్ 8:23 => మేము ఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబటిట్ మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా 

మనవిని అంగీకరించెను 

యోబు 8:5 => నీవు జాగర్తత్గా దేవుని వెదకినయెడల సరవ్శకుత్డగు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల 

కీరత్నలు 27:4 => యెహోవాయొదద్ ఒకక్ వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచునాన్ను. యెహోవా 

పర్సనన్తను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధాయ్నించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను 

యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచునాన్ను.  
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సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 8:17 => ననున్ పేర్మించువారిని నేను పేర్మించుచునాన్ను ననున్ జాగర్తత్గా వెదకువారు 

ననున్ కనుగొందురు 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యిరిమ్యా 29:12 => మీరు నాకు మొఱఱ్పెటుట్దురేని మీరు నాకు పార్రథ్నచేయుచు వతుత్రేని నేను మీ 

మనవి ఆలకింతును. 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

ఆమోసు 5:4 => ఇశార్యేలీయులతో యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననాన్శర్యించుడి, 

ననాన్శర్యించినయెడల మీరు బర్దుకుదురు. 

జెఫనాయ్ 2:3 => దేశములో సాతివ్కులై ఆయన నాయ్యవిధులననుసరించు సమసత్ దీనులారా, 

యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయము గలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన 

ఉగర్తదినమున మీరు దాచబడుదురు. 

జెకరాయ్ 10:1 => కడవరి వానకాలమున వరష్ము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. 

పర్తివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునటుల్ యెహోవా మెరుపులను పుటిట్ంచును, ఆయన వానలు 

మెండుగా కురిపించును. 
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మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

వచనము 12 
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కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే మీరును వారికి చేయుడి. 

ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

లూకా 11:11 => మీలో తండిర్యైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు పర్తిగా 

పామునిచుచ్నా? గుడుడ్నడిగితే తేలు నిచుచ్నా? 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడ డ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

విలాపవాకయ్ములు 3:16 => రాళల్చేత నా పండుల్ ఊడగొటెట్ను బుగిగ్లో ననున్ పొరిల్ంచెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:4 => దపిప్చేత చంటిపిలల్ నాలుక వాని అంగిటికి అంటుకొనును పసిపిలల్లు 

అనన్మడుగుదురు ఎవడును వారికి పెటట్డు.  

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

వచనము 13 

ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ దారి విశాలమునై 

యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 14 

జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని కనుగొనువారు 

కొందరే. 
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ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

యోబు 15:16 => అటుల్ండగా హేయుడును చెడినవాడును నీళుల్ తార్గునటుల్ దుషిర్క్యలు 

చేయువాడును మరి అపవితుర్డు గదా. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

గలతీయులకు 3:22 => యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలముగా కలిగిన వాగాద్నము 

విశవ్సించువారికి అనుగర్హింపబడునటుల్, లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 
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ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

నిరగ్మకాండము 34:6 => అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, 

దయ, దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

2 సమూయేలు 7:19 => ఇంత హెచుచ్గా చేసినదంతయు నీ దృషిట్కి కొంచెమై, మానవుల 

పదధ్తినిబటిట్ , బహుకాలము జరిగిన తరువాత నీ దాసుడనైన నా సంతానమునకు 

కలుగబోవుదానినిగూరిచ్ నీవు సెలవిచిచ్యునాన్వు. యెహోవా నా పర్భువా, దావీదు అను నేను ఇక 

నీతో ఏమి చెపుప్కొందును? 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  
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కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  

కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

యెషయా 49:15 => సతరీ తన గరభ్మున పుటిట్న బిడ డ్ను కరుణింపకుండ తన చంటిపిలల్ను మరచునా? 

వారైన మరచుదురు గాని నేను నినున్ మరువను. 

యెషయా 55:8 => నా తలంపులు మీ తలంపులవంటిని కావు మీ తోర్వలు నా తోర్వలవంటిని కావు 

ఇదే యెహోవా వాకుక్  

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

హోషేయ 11:9 => నా ఉగర్తాగిన్నిబటిట్ నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేరచ్ను; నేను మరల 

ఎఫార్యిమును లయపరచను, నేను మీ మధయ్ పరిశుదధ్దేవుడను గాని మనుషుయ్డను కాను, మిముమ్ను 

దహించునంతగా నేను కోపింపను. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 
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లూకా 11:11 => మీలో తండిర్యైనవాడు తన కుమారుడు చేపనడిగితే చేపకు పర్తిగా 

పామునిచుచ్నా? గుడుడ్నడిగితే తేలు నిచుచ్నా? 

లూకా 11:12 => కాబటిట్ మీరు చెడ డ్వారైయుండియు, మీ పిలల్లకు మంచి యీవులనియయ్ 

నెరిగియుండగా 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 5:8 => అయితే దేవుడు మనయెడల తన పేర్మను వెలల్డిపరచుచునాన్డు; ఎటల్నగా 

మనమింకను పాపులమైయుండగానే కీర్సుత్ మనకొరకు చనిపోయెను. 

రోమీయులకు 5:9 => కాబటిట్ ఆయన రకత్ము వలన ఇపుప్డు నీతిమంతులముగా తీరచ్బడి, మరింత 

నిశచ్యముగా ఆయనదావ్రా ఉగర్తనుండి రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 5:10 => ఏలయనగా శతుర్వులమైయుండగా, ఆయన కుమారుని మరణముదావ్రా 

మనము దేవునితో సమాధానపరచబడినయెడల సమాధానపరచబడినవారమై, ఆయన జీవించుటచేత 

మరి నిశచ్యముగా రకిష్ంపబడుదుము. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

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. 
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1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

కీరత్నలు 84:11 => దేవుడైన యెహోవా సూరుయ్డును కేడెమునైయునాన్డు యెహోవా కృపయు 

ఘనతయు అనుగర్హించును యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు.  

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 33:14 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే ఇశార్యేలు వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు యూదా 

వంశసుథ్లనుగూరిచ్యు నేను చెపిప్న మంచిమాట నెరవేరుచ్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

హోషేయ 14:2 => మాటలు సిదధ్పరచుకొని యెహోవాయొదద్కు తిరుగుడి; మీరు ఆయనతో 

చెపప్వలసినదేమనగా మా పాపములనిన్టిని పరిహరింపుము; ఎడల్కు బదులుగా నీకు మా పెదవుల 

నరిప్ంచుచునాన్ము; నీవంగీకరింపదగినవి అవే మాకునన్వి. 

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 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

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. 
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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 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  

తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 
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ఆదికాండము 18:31 => అందుకతడు ఇదిగో పర్భువుతో మాటలాడ తెగించితిని; ఒకవేళ అకక్డ 

ఇరువదిమంది కనబడుదురేమో అనినపుప్డు ఆయన ఆ యిరువదిమందినిబటిట్ నాశనము 

చేయకుందుననగా 

1 సమూయేలు 17:17 => యెషష్యి తన కుమారుడైన దావీదును పిలిచి నీ సహోదరులకొరకు 

వేయించిన యీ గోధుమలలో ఒక తూమెడును ఈ పది రొటెట్లను తీసికొని దండులో నునన్ నీ 

సహోదరుల దగగ్రకు తవ్రగా పొముమ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 
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హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 15 

అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని మీయొదద్కు వతుత్రు కాని 

లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

లూకా 6:31 => మనుషుయ్లు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి 

చేయుడి. 

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

మతత్యి 22:40 => ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 
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యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:8 => వడిడ్కి అపిప్యయ్కయు, లాభము చేపటట్కయు, అనాయ్యము చేయకయు, 

నిషప్క్షపాతముగా నాయ్యము తీరిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

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 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

జెకరాయ్ 7:7 => యెరూషలేములోను దాని చుటుట్ను పటట్ణములలోను దకిష్ణ దేశములోను 

మైదానములోను జనులు విసత్రించి కేష్మముగా ఉనన్కాలమున పూరివ్కులగు పర్వకత్ల దావ్రా యెహోవా 

పర్కటన చేసిన ఆజఞ్లను మీరు మనసుస్నకు తెచుచ్కొనకుండవచుచ్నా?  
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జెకరాయ్ 7:8 => మరియు యెహోవా వాకుక్ జెకరాయ్కు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 8:16 => మీరు చేయవలసిన కారయ్ములేవనగా, పర్తివాడు తన పొరుగు వానితో సతయ్మే 

మాటలాడవలెను, సతయ్మునుబటిట్ సమాధానకరమైన నాయ్యమునుబటిట్ మీ గుమమ్ములలో తీరుప్ 

తీరచ్వలెను. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

మారుక్ 12:30 => నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను, నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ పూరణ్వివేకముతోను, నీ 

పూరణ్బలముతోను, నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునది పర్ధానమైన ఆజఞ్. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

Page  of 861 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

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. 
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యాకోబు 2:12 => సావ్తంతర్య్ము ఇచుచ్ నియమము చొపుప్న తీరుప్ పొందబోవువారికి తగినటుట్గా 

మాటలాడుడి; ఆలాగుననే పర్వరిత్ంచుడి. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

ఆదికాండము 14:24 => అయితే ఈ పడుచువారు భుజించినది తపప్ నాతో కూడ వచిచ్న ఆనేరు 

ఎషోక్లు మమేర్ అను వారికి ఏయే భాగములు రావలెనో ఆ యా భాగములు మాతర్ము వారిని 

తీసికొననిమమ్ని సొదొమ రాజుతో చెపెప్ను. 

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 29:25 => ఉదయమందు ఆమెను లేయా అని యెరిగి అతడు లాబానుతో నీవు నాకు 

చేసిన పని యేమిటి? రాహేలు కోసమే గదా నీకు కొలువు చేసితిని? ఎందుకు ననున్ 

మోసపుచిచ్తివనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:6 => మీరు రూకలిచిచ్ వారియొదద్ ఆహారము కొని తినవచుచ్ను. 

రూకలిచిచ్ వారియొదద్ నీళుల్ సంపాదించుకొని తార్గవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:2 => నీ సహోదరుడు నీ దగగ్ర లేకపోయినయెడలను, నీవు అతని 

నెరుగకపోయినయెడలను దానిని నీ యింటికి తోలుకొని పోవలెను. నీ సహోదరుడు దాని వెదకుచు 

వచుచ్వరకు అది నీయొదద్ నుండవలెను, అపుప్డు అతనికి దాని మరల అపప్గింపవలెను. 

రూతు 3:12 => నేను నినున్ విడిపింపగల వాడనను మాట వాసత్వమే; అయితే నీకు నాకంటె 

సమీపమైన బంధువుడొకడునాన్డు. 

1 సమూయేలు 30:22 => దావీదుతోకూడ వెళిల్నవారిలో దురామ్రుగ్లును, పనికిమాలినవారునైన 

కొందరు వీరు మనతోకూడ రాక నిలిచిరి గనుక తమ భారయ్లను పిలల్లను తపప్ మనకు మరల వచిచ్న 

దోపుడు సొముమ్లో మన మేమియు వీరికియయ్ము; తమ భారయ్ పిలల్లను వారు తీసికొని పోవచుచ్ననిరి. 
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యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 15:3 => అటిట్వాడు నాలుకతో కొండెములాడడు, తన చెలికానికి కీడు చేయడు తన 

పొరుగువానిమీద నింద మోపడు 

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

వచనము 16 

వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను 

అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 
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మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళిల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

యోహాను 10:9 => నేనే దావ్రమును; నా దావ్రా ఎవడైన లోపల పర్వేశించినయెడల వాడు 

రకిష్ంపబడినవాడై, లోపలికి పోవుచు బయటికి వచుచ్చు మేత మేయుచునుండును. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 6:12 => దేవుడు భూలోకమును చూచినపుప్డు అది చెడిపోయి యుండెను; 

భూమిమీద సమసత్ శరీరులు తమ మారగ్మును చెరిపివేసుకొని యుండిరి.  

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 14:3 => వారందరు దారి తొలగి బొతిత్గా చెడియునాన్రు మేలుచేయు వారెవరును లేరు, 

ఒకక్డైనను లేడు 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

రోమీయులకు 3:9 => ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శేర్షు ఠ్లమా? తకుక్వవారమా? 

ఎంతమాతర్మును కాము. యూదులేమి గీర్సు దేశసుథ్లేమి అందరును పాపమునకు లోనైయునాన్రని 

యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియునాన్ము.  

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 
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రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 
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పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

సామెతలు 7:27 => దాని యిలుల్ పాతాళమునకు పోవు మారగ్ము ఆ మారగ్ము మరణశాలలకు 

దిగిపోవును. 

సామెతలు 16:25 => ఒకని మారగ్ము వాని దృషిట్కి యథారథ్ముగా కనబడును అయినను తుదకు 

అది మరణమునకు చేరును. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

1 రాజులు 18:22 => అపుప్డు ఏలీయా యెహోవాకు పర్వకత్లైన వారిలో నేను ఒకడనే 

శేషించియునాన్ను; అయితే బయలునకు పర్వకత్లు నాలుగువందల ఏబదిమంది యునాన్రు. 

ఎజార్ 10:13 => అయితే జనులు అనేకులై యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వరష్ము బలముగా 

వచుచ్చునన్ందున మేము బయట నిలువలేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు; 

ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము; కాబటిట్ సమాజపు పెదద్లనందరిని యీ పనిమీద 

ఉంచవలెను, 

యోబు 31:3 => దురామ్రుగ్లకు విపతుత్ సంభవించుటే గదా పాపము చేయువారికి దురవసథ్ 

పార్పిత్ంచుటయే గదా. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 88:11 => సమాధిలో నీ కృపను ఎవరైన వివరింతురా? నాశనకూపములో నీ విశావ్సయ్తను 

ఎవరైన చెపుప్కొందురా? 

కీరత్నలు 119:104 => నీ ఉపదేశమువలన నాకు వివేకము కలిగెను తపుప్మారగ్ములనిన్యు నా 

కసహయ్ములాయెను. 
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సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 

సామెతలు 15:9 => భకిత్హీనుల మారగ్ము యెహోవాకు హేయము నీతి ననుసరించువానిని ఆయన 

పేర్మించును. 

యెషయా 5:14 => అందుచేతనే పాతాళము గొపప్ ఆశపెటుట్కొని అపరిమితముగా తన నోరు 

తెరచుచునన్ది వారిలో ఘనులును సామానుయ్లును ఘోషచేయువారును హరిష్ంచువారును 

పడిపోవుదురు. 

యిరిమ్యా 44:15 => అపుప్డు తమ భారయ్లు అనయ్దేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియునన్ 

పురుషులందరును, అకక్డ నిలిచియునన్ సతరీలును,  

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 22:14 => కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 
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వచనము 17 

ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, కానిఫలములు 

ఫలించును. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

సామెతలు 4:26 => నీవు నడచు మారగ్మును సరాళము చేయుము అపుప్డు నీ మారగ్ములనిన్యు 

సిథ్రములగును. 

సామెతలు 4:27 => నీవు కుడితటుట్కైనను ఎడమతటుట్కైనను తిరుగకుము నీ పాదమును కీడునకు 

దూరముగా తొలగించుకొనుము. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

యెషయా 30:21 => మీరు కుడి తటట్యినను ఎడమ తటట్యినను తిరిగినను ఇదే తోర్వ దీనిలో 

నడువుడి అని నీ వెనుకనుండి యొక శబద్ము నీ చెవులకు వినబడును. 

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యెషయా 57:14 => ఎతుత్చేయుడి ఎతుత్చేయుడి తోర్వను సిదధ్పరచుడి, అడుడ్ చేయుదానిని నా జనుల 

మారగ్ములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  
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మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => యీ శర్మలవలన ఎవడును కదిలింపబడకుండునటుల్ మిముమ్ను 

సిథ్రపరచుటకును, మీ విశావ్సవిషయమై మిముమ్ను హెచచ్రించుటకును, మన సహోదరుడును కీర్సుత్ 

సువారత్ విషయములో దేవుని పరిచారకుడునైన తిమోతిని పంపితివిు. మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:4 => అటిట్ శర్మలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన 

వారమని మీరెరుగుదురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:5 => ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిముమ్ను 

ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా పర్యాసము వయ్రథ్మైపోయెనేమో అనియు, మీ విశావ్సమును 

తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 22:14 => కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 
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మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

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. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 9:27 => మరియు పర్భువు తన మాట సమాపత్ము చేసి, కుల్పత్పరచి భూలోకమునందు 

దానిని నెరవేరుచ్ను గనుక ఇశార్యేలు కుమారుల సంఖయ్ సముదర్పు ఇసుకవలె ఉండినను శేషమే 

రకిష్ంపబడునని 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:29 => మరియు యెషయా ముందు చెపిప్న పర్కారము సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

పర్భువు, మనకు సంతానము శేషింపచేయకపోయినయెడల సొదొమవలె నగుదుము, గొమొఱాఱ్ను 

పోలియుందుము. 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 
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ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళిల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 

1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

ఆదికాండము 18:24 => ఆ పటట్ణములో ఒకవేళ ఏబదిమంది నీతిమంతులుండినయెడల 

దానిలోనునన్ యేబదిమంది నీతిమంతుల నిమితత్ము ఆ సథ్లమును నాశనము చేయక కాయవా? 

సంఖాయ్కాండము 3:39 => మోషే అహరోనులు యెహోవా మాటనుబటిట్, తమ తమ 

వంశములచొపుప్న లెకిక్ంచిన లేవీయులలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఒక నెల మొదలుకొని 

పై పార్యము గల మగవారందరు ఇరువది రెండువేలమంది. 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 

ఎజార్ 10:13 => అయితే జనులు అనేకులై యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వరష్ము బలముగా 

వచుచ్చునన్ందున మేము బయట నిలువలేము, ఈ పని యొకటి రెండు దినములలో జరుగునది కాదు; 

ఈ విషయములో అనేకులము అపరాధులము; కాబటిట్ సమాజపు పెదద్లనందరిని యీ పనిమీద 

ఉంచవలెను, 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 139:24 => నీకాయాసకరమైన మారగ్ము నాయందునన్దేమో చూడుము నితయ్మారగ్మున 

ననున్ నడిపింపుము. 
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సామెతలు 2:9 => అపుప్డు నీతి నాయ్యములను యథారథ్తను పర్తి సనామ్రగ్మును నీవు 

తెలిసికొందువు. 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

సామెతలు 14:12 => ఒకని యెదుట సరియైనదిగా కనబడు మారగ్ము కలదు అయితే తుదకు అది 

మరణమునకు తోర్వతీయును. 

సామెతలు 15:24 => కిర్ందనునన్ పాతాళమును తపిప్ంచుకొనవలెనని బుదిధ్మంతుడు పరమునకు 

పోవు జీవమారగ్మున నడచుకొనును 

యెషయా 1:9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా బహు కొదిద్పాటి శేషము మనకు 

నిలుపనియెడల మనము సొదొమవలె నుందుము గొమొఱాఱ్తో సమానముగా ఉందుము. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెహెజేక్లు 5:3 => అయితే వాటిలో కొనిన్టిని తీసికొని నీ చెంగున కటుట్కొనుము; 

యెహెజేక్లు 12:16 => అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము 

చేరిన అనయ్జనులలో తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత 

కూలకుండను కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని 

తపిప్ంచెదను.  

యెహెజేక్లు 42:4 => గదులకెదురుగా పదిమూరల వెడలుప్గల విహారసథ్లముండెను, లోపటి 

ఆవరణమునకు పోవుచు ఉతత్రదికుక్ చూచు వాకిండుల్ గల విహారసథ్లమొకటి యుండెను, అది 

మూరెడు వెడలుప్.  
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మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

వచనము 18 

మంచి చెటుట్ కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలింపనేరదు. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

మతత్యి 24:4 => యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మతత్యి 24:25 => ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపిప్యునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 
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యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 

అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 14:15 => కావున నేను వారిని పంపకపోయినను, నా నామమునుబటిట్ ఖడగ్మైనను 

కాష్మమైనను ఈ దేశములోనికి రాదని చెపుప్చు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆ పర్వకత్లు ఖడగ్మువలనను కాష్మమువలనను 

లయమగుదురు.  

యిరిమ్యా 14:16 => వారెవరితో అటిట్ పర్వచనములు చెపుప్దురో ఆ జనులు కాష్మమునకును 

ఖడగ్మునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయబడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. వారినైనను వారి భారయ్లనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమారెత్లనైనను 

పాతిపెటుట్వాడెవడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 28:15 => అంతట పర్వకత్యైన యిరీమ్యా పర్వకత్యైన హననాయ్తో ఇటల్నెను హననాయ్ 

వినుము; యెహోవా నినున్ పంపలేదు, ఈ పర్జలను అబదధ్మును ఆశర్యింపజేయుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 28:16 => కాగా యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు భూమిమీద నుండి నేను నినున్ 

కొటిట్వేయుచునాన్ను, యెహోవా మీద తిరుగుబాటుచేయుటకై నీవు జనులను పేర్రేపించితివి గనుక ఈ 

సంవతస్రము నీవు మరణమౌదువు అని చెపెప్ను.  

యిరిమ్యా 28:17 => ఆ సంవతస్రమే యేడవ నెలలో పర్వకత్యైన హననాయ్ మృతినొందెను. 

యిరిమ్యా 29:21 => నా నామమునుబటిట్ మీకు అబదధ్పర్వచనములు పర్కటించు కోలాయా 

కుమారుడైన అహాబును గూరిచ్యు, మయశేయా కుమారుడైన సిదిక్యాను గూరిచ్యు, ఇశార్యేలు 

దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 29:32 => నెహెలామీయుడైన షెమయా యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుదమని 

చాటించెను గనుక అతనిని అతని సంతానమును నేను శికిష్ంచుచునాన్ను; ఈ జనులలో 

కాపురముండువాడొకడును అతనికి మిగిలియుండడు, నా పర్జలకు నేను చేయు మేలును అతడు 

చూడడు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 13:22 => మరియు నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ మీరు వేసిన 

ముసుకులను నేను చింపి మీచేతిలోనుండి నా జనులను విడిపించెదను, వేటాడుటకు వారికను మీ 

వశమున ఉండరు. 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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మీకా 3:6 => మీకు దరశ్నము కలుగకుండ రాతిర్ కముమ్ను, సోదె చెపప్కుండ మీకు చీకటి కలుగును; 

ఇటిట్ పర్వకత్లకు సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మించును, పగలు చీకటిపడును 

మీకా 3:7 => అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్ తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 

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. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

మారుక్ 13:23 => మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి; ఇదిగో సమసత్మును మీతో ముందుగా 

చెపిప్యునాన్ను. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 
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జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

మారుక్ 12:39 => సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుచు 

మారుక్ 12:40 => విధవరాండర్ యిండుల్ దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 
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కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 3:9 => అయినను వారి అవివేకమేలాగు తేటపడెనో ఆలాగే వీరిది కూడ అందరికి 

తేటపడును గనుక వీరు ఇకముందుకు సాగరు. 
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2 తిమోతి 3:13 => అయితే దురజ్నులును వంచకులును ఇతరులను మోసపరచుచు తామును 

మోసపోవుచు అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

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 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 
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పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

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.  
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యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

జెఫనాయ్ 3:3 => దాని మధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్నచేయు సింహములు, దాని నాయ్యాధిపతులు 

రాతిర్యందు తిరుగులాడుచు తెలల్వారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భకిష్ంచు తోడేళుల్.  

జెఫనాయ్ 3:4 => దాని పర్వకత్లు గపాప్లు కొటుట్వారు, విశావ్సఘాతకులు; దాని యాజకులు 

ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించి పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను అపవితర్పరతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళిల్పోయిన 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. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:20 => అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని 

తనకాజాఞ్పించని మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ 

పర్వకత్యును చావవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 20:19 => నీవు ఒక పురమును లోపరచుకొనుటకు దానిమీద యుదధ్ము 

చేయుచు అనేక దినములు ముటట్డివేయునపుప్డు, దాని చెటుల్ గొడ డ్లిచేత పాడుచేయకూడదు; వాటి 

పండుల్ తినవచుచ్నుగాని వాటిని నరికివేయకూడదు; నీవు వాటిని ముటట్డించుటకు పొలములోని చెటుల్ 

నరులా? అటిట్ చెటల్ను నీవు కొటట్కూడదు. 

1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 22:6 => ఇశార్యేలురాజు దాదాపు నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లను పిలిపించి 

యుదధ్ము చేయుటకు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదునా పోకుందునా అని వారినడిగెను. అందుకు 

యెహోవా దానిని రాజైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక 

నెహెమాయ్ 6:10 => అటుతరువాత మెహేతబేలునకు పుటిట్న దెలాయాయ్ కుమారుడైన షెమయా 

యొకక్ యింటికి వచిచ్తిని. అతడు బయటికి రాకుండ నిరభ్ందింపబడెను. అతడు రాతిర్కాలమందు 

నినున్ చంపుటకు వారు వచెచ్దరు గనుక, దేవుని మందిర గరాభ్లయము లోపలికి మనముపోయి 

తలుపులు వేసికొనెదము రండని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకిత్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

Page  of 889 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యిరిమ్యా 27:14 => కావున మీరు బబులోను రాజునకు దాసులు కాకుందురని మీతో చెపుప్ 

పర్వకత్లు అబదద్మే పర్కటించుచునాన్రు, నేను వారిని పంపలేదు, వారి మాటల నంగీకరింపవదుద్, ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 13:4 => ఇశార్యేలీయులారా, మీ పర్వకత్లు పాడైన సథ్లములలోనుండు నకక్లతో 

సాటిగా ఉనాన్రు. 

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21 => సమసత్మును పరీకిష్ంచి మేలైనదానిని చేపటుట్డి. 
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1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 19 

మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

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. 

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. 
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2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

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. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  
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యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

యూదా 1:17 => అయితే పిర్యులారా, అంతయ్కాలమునందు తమ భకిత్హీనమైన దురాశల చొపుప్న 

నడుచు పరిహాసకులుందురని 

యూదా 1:18 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లులు పూరవ్మందు మీతో చెపిప్న మాటలను 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యూదా 1:19 => అటిట్వారు పర్కృతి సంబంధులును ఆతమ్ లేనివారునై యుండి భేదములు 

కలుగజేయుచునాన్రు. 

లూకా 6:43 => ఏ మంచి చెటుట్నను పనికిమాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెటుట్న 

మంచి ఫలములు ఫలింపవు. 

లూకా 6:44 => పర్తి చెటుట్ తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ 

ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో దార్క్షపండుల్ కోయరు. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

యాకోబు 3:12 => నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెటుట్న ఒలీవ పండల్యినను దార్క్షతీగెను 

అంజూరపు పండల్యినను కాయునా? అటువలెనే ఉపుప్నీళల్లో నుండి తియయ్ని నీళుల్ను ఊరవు. 

ఆదికాండము 1:11 => దేవుడు గడిడ్ని వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను భూమిమీద తమ తమ జాతి పర్కారము 

తమలో వితత్నములుగల ఫలమిచుచ్ ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ 

పర్కారమాయెను. 
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1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

సామెతలు 20:11 => బాలుడు సహితము తన నడవడి శుదధ్మైనదో కాదో యథారథ్మైనదో కాదో తన 

చేషట్లవలన తెలియజేయును. 

సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

1 యోహాను 2:29 => ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగియునన్యెడల నీతిని జరిగించు పర్తివాడును 

ఆయన మూలముగా పుటిట్యునాన్డని యెరుగుదురు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

వచనము 20 

కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 
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కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

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.  

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

యిరిమ్యా 17:8 => వాడు జలములయొదద్ నాటబడిన చెటుట్వలె నుండును; అది కాలువల ఓరను 

దాని వేళుల్ తనున్ను; వెటట్ కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచచ్గానుండును, వరష్ములేని 

సంవతస్రమున చింతనొందదు కాపు మానదు. 

లూకా 13:6 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక మనుషుయ్ని దార్క్షతోటలో 

అంజూరపు చెటొట్కటి నాటబడియుండెను. అతడు దాని పండుల్ వెదక వచిచ్నపుప్డు ఏమియు 

దొరకలేదు 

Page  of 895 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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.  

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:9 => వెలుగు ఫలము సమసత్ విధములైన మంచితనము, నీతి, సతయ్మను వాటిలో 

కనబడుచునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

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. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 
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మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

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, 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

వచనము 21 

పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపడుగాని 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

1 యోహాను 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 
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సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

వచనము 22 

ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున పర్వచింపలేదా? నీ 

నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు చేయలేదా? అని 

చెపుప్దురు. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 21:19 => అపుప్డు తోర్వపర్కక్ను ఉనన్ యొక అంజూరపుచెటుట్ను చూచి, దానియొదద్కు 

రాగా, దానియందు ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనన్టికిని 

నీవు కాపు కాయకుందువుగాక అని చెపెప్ను. తత క్షణమే ఆ అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెను 

మతత్యి 21:20 => శిషుయ్లదిచూచి ఆశచ్రయ్పడి అంజూరపుచెటుట్ ఎంత తవ్రగా ఎండిపోయెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  
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యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెహెజేక్లు 15:2 => నరపుతుర్డా, దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ అడవిచెటల్లోనునన్ దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ తకిక్న చెటల్ 

కఱఱ్కంటెను ఏమైన శేర్షఠ్మా? 

యెహెజేక్లు 15:3 => యే పనికైనను దాని కఱఱ్ను తీసికొందురా? యే యొక ఉపకరణము 

తగిలించుటకై యెవరైన దాని కఱఱ్తో మేకునైనను చేయుదురా? 

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 15:5 => కాలకముందు అది యే పనికిని తగకపోయెనే; అగిన్ దానియందు రాజి దాని 

కాలిచ్న తరువాత అది పనికివచుచ్నా? 

యెహెజేక్లు 15:6 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

అగిన్కపప్గించిన దార్క్షచెటుట్ అడవిచెటల్లో ఏలాటిదో యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక 

నేను వారిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

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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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 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

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, 
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దానియేలు 4:14 => జాగరూకుడగు ఒక పరిశుదుధ్డు ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ ఈలాగు బిగగ్రగా 

పర్కటించెను ఈ చెటుట్ను నరికి దాని కొమమ్లను కొటిట్ దాని ఆకులను తీసివేసి దాని పండల్ను 

పారవేయుడి; పశువులను దాని నీడనుండి తోలివేయుడి; పకుష్లను దాని కొమమ్లనుండి ఎగురగొటుట్డి. 

మతత్యి 15:17 => నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 

మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

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.  

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

వచనము 23 

అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, నాయొదద్నుండి పొండని 

వారితో చెపుప్దును. 

మతత్యి 7:16 => వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష 

పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 
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సామెతలు 31:31 => చేసిన పనినిబటిట్ అటిట్దానికి పర్తిఫలమియయ్దగును గవునులయొదద్ ఆమె 

పనులు ఆమెను కొనియాడును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 15:17 => నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 

వచనము 24 

కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన యిలుల్ కటుట్కొనిన 

బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

హోషేయ 8:2 => వారు మా దేవా, ఇశార్యేలు వారలమైన మేము నినున్ ఎరిగియునన్ వారమే యని 

నాకు మొఱఱ్ పెటుట్దురు; 

హోషేయ 8:3 => ఇశార్యేలీయులు సనామ్రగ్మును విసరిజ్ంచిరి గనుక శతుర్వు వారిని తరుమును. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18 => విశవ్సించినవారు అనేకులు వచిచ్, తాము చేసినవాటిని 

తెలియజేసి యొపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:19 => మరియు మాంతిర్క విదయ్ అభయ్సించినవారు అనేకులు తమ 

పుసత్కములు తెచిచ్, అందరియెదుట వాటిని కాలిచ్వేసిరి. వారు లెకక్చూడగా వాటి వెల యేబదివేల 

వెండి రూకలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20 => ఇంత పర్భావముతో పర్భువు వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించెను. 

రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 
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యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 

యాకోబు 2:25 => అటువలెనే రాహాబను వేశయ్ కూడ దూతలను చేరుచ్కొని వేరొక మారగ్మున 

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  
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యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 10:23 => అపుప్డు యేసు చుటుట్ చూచి ఆసిత్గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట 

ఎంతో దురల్భమని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

లూకా 18:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటెదూరుట సులభమని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 
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మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

కొలొసస్యులకు 4:12 => మీలో ఒకడును కీర్సుత్యేసు దాసుడునైన ఎపఫార్ మీకు వందనములు 

చెపుప్చునాన్డు; మీరు సంపూరుణ్లును, పర్తి విషయములో దేవుని చితత్మునుగూరిచ్ సంపూరాణ్తమ్ 

నిశచ్యత గలవారునై నిలుకడగా ఉండవలెనని యితడెలల్పుప్డును మీకొరకు తన పార్రథ్నలలో 

పోరాడుచునాన్డు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:18 => పర్తి విషయమునందును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఈలాగు 

చేయుట యేసుకీర్సుత్నందు మీ విషయములో దేవుని చితత్ము. 
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హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 యోహాను 3:21 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు ఆయన దృషిట్కి ఇషట్మైనవి 

చేయుచునాన్ము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

మతత్యి 10:33 => మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును ఎరుగనందును. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 
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మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:7 => మీరు ననున్ ఎరిగియుంటే నా తండిర్ని ఎరిగియుందురు; ఇపప్టినుండి 

మీరాయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 
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నిరగ్మకాండము 35:1 => మోషే ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేసి మీరు చేయునటుల్ 

యెహోవా ఆజాఞ్పించిన విధులేవనగా 

సంఖాయ్కాండము 14:40 => వారు ఉదయమున లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెకిక్ చితత్మండి, మేము 

పాపము చేసినవారము, యెహోవా చెపిప్న సథ్లమునకు వెళుల్దుము అనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:10 => ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లను గైకొనువారి విషయములో వేయి 

తరములవరకు కరుణించువాడనై యునాన్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:32 => అపుప్డు నేడు నేను మీకు నియమించుచునన్ కటట్డలనిన్టిని 

విధులనిన్టిని మీరు అనుసరించి గైకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనదాని చేయుచు, నీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట వినునపుప్డు యెహోవా తన కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీయందు కనికరపడి 

నినున్ కరుణించి నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన రీతిని నినున్ విసత్రింపజేయునటుల్, నిరూమ్లము 

చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:14 => నీవు దాని ననుసరించుటకు ఆ మాట నీకు బహు సమీపముగా 

నునన్ది; నీ హృదయమున నీ నోట నునన్ది. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

కీరత్నలు 119:48 => నాకు పిర్యముగానునన్ నీ ఆజఞ్లతటుట్ నా చేతులెతెత్దను నీ కటట్డలను నేను 

ధాయ్నించుదును. జాయిన . 

యెహెజేక్లు 18:5 => ఒకడు నీతిపరుడై నీతినాయ్యములను అనుసరించువాడైయుండి 
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యెహెజేక్లు 18:11 => చేయవలసిన మంచి కిర్యలలో దేనినైనను చేయకయుండినయెడల, అనగా 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయుటయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరుపుటయు, 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

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 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 
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1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

వచనము 25 

వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని పునాది బండమీద 

వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 
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మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

యెషయా 2:11 => నరుల అహంకారదృషిట్ తగిగ్ంపబడును మనుషుయ్ల గరవ్ము అణగదొర్కక్బడును 

ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

యెషయా 2:17 => అపుప్డు నరుల అహంకారము అణగదొర్కక్బడును మనుషుయ్ల గరవ్ము 

తగిగ్ంపబడును ఆ దినమున యెహోవా మాతర్మే ఘనత వహించును.  

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

లూకా 10:12 => ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 
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2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

సంఖాయ్కాండము 24:4 => అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 

సంఖాయ్కాండము 31:8 => చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను 

అయిదుగురు రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు 

కుమారుడైన బిలామును ఖడగ్ముతో చంపిరి. 

1 రాజులు 22:11 => కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా యినుప కొముమ్లు చేయించుకొని వచిచ్ 

వీటిచేత నీవు సిరియనులను పొడిచి నాశనము చేతువని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:12 => పర్వకత్లందరును ఆ చొపుప్ననే పర్కటన చేయుచు యెహోవా రామోతిగ్లాదును 

రాజవైన నీచేతికి అపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికి పోయి జయమొందుదువు అని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 
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1 రాజులు 22:15 => అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము 

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు యెహోవా 

దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో 

అనెను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:18 => అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు యెహోషాపాతును చూచి ఇతడు ననున్గూరిచ్ 

మేలు పలుకక కీడే పర్వచించునని నేను నీతో చెపప్లేదా అనగా 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

1 రాజులు 22:20 => అహాబు రామోతిగ్లాదుమీదికి పోయి అకక్డ ఓడిపోవునటుల్గా ఎవడు అతనిని 

పేర్రేపించునని యెహోవా సెలవియయ్గా, ఒకడు ఈ విధముగాను మరియొకడు ఆ విధముగాను 

యోచన చెపుప్చుండిరి. 

యిరిమ్యా 23:13 => షోమోర్ను పర్వకత్లు అవివేక కిర్యలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు 

పేరట పర్వచనము చెపిప్ నా జనమైన ఇశార్యేలును తోర్వ తపిప్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 
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యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 23:16 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మీకు 

పర్చనములు పర్కటించు పర్వకత్ల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిముమ్ను భర్మ పెటుట్దురు. 

యిరిమ్యా 23:17 => వారు ననున్ తృణీకరించు వారితో మీకు కేష్మము కలుగునని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననియు; ఒకడు తన హృదయ మూరఖ్త చొపుప్న నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు 

చెపుప్చు, యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ మాటలాడక తమకు తోచిన దరశ్నమునుబటిట్ పలుకుదురు. 

యిరిమ్యా 23:18 => యెహోవా మాట విని గర్హించునటుల్ ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా 

మాటను గర్హించునటుల్ దాని లక్షయ్ము చేసినవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 23:19 => ఇదిగో యెహోవాయొకక్ మహోగర్తయను పెనుగాలి బయలువెళుల్చునన్ది; అది 

భీకరమైన పెనుగాలి అది దుషుట్ల తలమీదికి పెళుల్న దిగును. 

యిరిమ్యా 23:20 => తన కారయ్మును సఫలపరచువరకును తన హృదయాలోచనలను 

నెరవేరుచ్వరకును యెహోవా కోపము చలాల్రదు; అంతయ్దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా 

గర్హించుదురు. 

యిరిమ్యా 23:21 => నేను ఈ పర్వకత్లను పంపకుండినను వారు పరుగెతిత్ వచెచ్దరు, నేను వారితో 

మాటలాడకుండినను వారు పర్కటించెదరు. 

యిరిమ్యా 23:22 => వారు నా సభలో చేరినవారైనయెడల వారు నా మాటలు నా పర్జలకు 

తెలియజేతురు, దుష కిర్యలు చేయక వారు దురామ్రగ్మును విడిచిపెటుట్నటుల్ వారిని తిర్పిప్యుందురు; 

ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:23 => నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాతర్ మేనా? దూరముననుండు దేవుడను 

కానా? 
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యిరిమ్యా 23:24 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహసయ్ 

సథ్లములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమాయ్కాశముల యందంతట నునన్వాడను కానా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2 3 : 2 6 = > ఇ క నెపప్ టి వ రకు ఈలాగున జరుగుచుండును ? తమ 

హృదయకాపటయ్మునుబటిట్ అబదధ్ములు పర్కటించు పర్వకత్లు దీని నాలోచింపరా? 

యిరిమ్యా 23:27 => బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినటుల్ 

వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెపుప్ కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునటుల్ చేయవలెనని 

యోచించుచునాన్రా? 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

యిరిమ్యా 23:30 => కాబటిట్ తమ జతవానియొదద్నుండి నా మాటలను దొంగిలించు పర్వకత్లకు 

నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:31 => సేవ్చఛ్గా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోకుత్లను పర్కటించు పర్వకత్లకు నేను 

విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 
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యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

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. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 
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సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

1 సమూయేలు 10:6 => యెహోవా ఆతమ్ నీమీదికి బలముగా దిగివచుచ్ను; నీవు వారితో కలిసి 

పర్కటన చేయుచుండగా నీకు కొర్తత్ మనసుస్ వచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 19:23 => అతడు రామా దగగ్రనునన్ నాయోతునకు రాగా దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పర్యాణము చేయుచు రామాదగగ్రనునన్ నాయోతునకు వచుచ్వరకు 

పర్కటించుచుండెను, 

2 సమూయేలు 22:42 => వారు ఎదురుచూతురు గాని రకిష్ంచువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు 

యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనినను ఆయన వారికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును. 

1 రాజులు 13:11 => బేతేలులో పర్వకత్యగు ఒక ముసలివాడు కాపురముండెను. ఇతని 

కుమారులలో ఒకడు వచిచ్ బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన కిర్యలనిన్టిని, అతడు రాజుతో 

పలికిన మాటలనిన్టిని తమ తండిర్తో తెలియజెపప్గా 

1 రాజులు 13:20 => వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచిచ్న ఆ 

పర్వకత్కు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  
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సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

మీకా 3:4 => వారు దురామ్రగ్త ననుసరించి నడుచుకొనియునాన్రు గనుక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్ 

పెటిట్నను ఆయన వారి మనవి అంగీకరింపక ఆ కాలమందు వారికి కనబడకుండ తనున్ 

మరుగుచేసికొనును. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 
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లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

యోహాను 13:13 => బోధకుడనియు పర్భువనియు మీరు ననున్ పిలుచుచునాన్రు; నేను బోధకుడను 

పర్భువును గనుక మీరిటుల్ పిలుచుట నాయ్యమే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 
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1 యోహాను 1:6 => ఆయనతో కూడ సహవాసము గలవారమని చెపుప్కొని చీకటిలో నడిచినయెడల 

మనమబదధ్మాడుచు సతయ్మును జరిగింపకుందుము.  

వచనము 26 

మరియు యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయని పర్తివాడు ఇసుకమీద తన యిలుల్ కటుట్కొనిన 

బుదిధ్హీనుని పోలియుండును. 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 6:8 => యెహోవా నా రోదన ధవ్ని వినియునాన్డు పాపము చేయువారలారా, మీరందరు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 
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లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

నిరగ్మకాండము 2:25 => దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 

2 సమూయేలు 22:42 => వారు ఎదురుచూతురు గాని రకిష్ంచువాడు ఒకడును లేకపోవును వారు 

యెహోవా కొరకు కనిపెటుట్కొనినను ఆయన వారికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండును. 

యోబు 31:6 => నేను యథారుథ్డనై యునాన్నని దేవుడు తెలిసికొనునటుల్ 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

యోబు 34:22 => దుష కిర్యలు చేయువారు దాగుకొనుటకు చీకటియైనను మరణాంధకారమైనను 

లేదు. 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  
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కీరత్నలు 92:9 => నీ శతుర్వులు యెహోవా, నీ శతుర్వులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు 

చెదరిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 101:4 => మూరఖ్చితుత్డు నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెను దౌషట్య్మును నేననుసరింపను. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 10:29 => యథారథ్వంతునికి యెహోవా యేరాప్టు ఆశర్యదురగ్ము పాపము చేయువారికి 

అది నాశనకరము. 

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 
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నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 
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రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:3 => ఒకడు దేవుని పేర్మించినయెడల అతడు దేవునికి ఎరుకైనవాడే. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

పర్కటన 2:2 => నీ కిర్యలను నీ కషట్మును నీ సహనమును నేనెరుగుదును; నీవు దుషుట్లను 

సహింపలేవనియు, అపొసత్లులు కాకయే తాము అపొసత్లులమని చెపుప్కొనువారిని పరీకిష్ంచి వారు 

అబదిధ్కులని నీవు కనుగొంటివనియు 

వచనము 27 

వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది కూలబడెను; దాని 

పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 
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మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 
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మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 5:31 => తన భారయ్ను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతిర్క యియయ్వలెనని 

చెపప్బడియునన్ది గదా; 

మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 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 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 
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లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 
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గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 5:7 => మీరు బాగుగా పరుగెతుత్చుంటిరి; సతయ్మునకు విధేయులు కాకుండ 

మిముమ్ను ఎవడు అడ డ్గించెను? 

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. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 
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యాకోబు 2:17 => ఆలాగే విశావ్సము కిర్యలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 

యాకోబు 2:25 => అటువలెనే రాహాబను వేశయ్ కూడ దూతలను చేరుచ్కొని వేరొక మారగ్మున 

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

యాకోబు 2:26 => పార్ణములేని శరీరమేలాగు మృతమో ఆలాగే కిర్యలు లేని విశావ్సమును 

మృతము. 

1 యోహాను 2:3 => మరియు మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనినయెడల, దీనివలననే ఆయనను 

ఎరిగియునాన్మని తెలిసికొందుము. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  
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1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

యోబు 28:28 => మరియు యెహోవా యందలి భయభకుత్లే జాఞ్నమనియు దుషట్తవ్ము విడచుటయే 

వివేకమనియు ఆయన నరులకు సెలవిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

కీరత్నలు 119:130 => నీ వాకయ్ములు వెలల్డి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగును అవి తెలివిలేనివారికి 

తెలివి కలిగించును 

సామెతలు 10:8 => జాఞ్నచితుత్డు ఉపదేశము నంగీకరించును పనికిమాలిన వదరుబోతు నశించును. 

సామెతలు 14:8 => తమ పర్వరత్నను కనిపెటిట్యుండుట వివేకుల జాఞ్నమునకు లక్షణము 

మోసకృతయ్ములే బుదిధ్హీనులు కనుపరచు మూఢత. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 
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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 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 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 

ఆదికాండము 26:5 => ఏలయనగా అబార్హాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని నా ఆజఞ్లను 

నా కటట్డలను నా నియమములను గైకొనెనని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:50 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.  

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 
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లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్మైనదాని చేయుచు, నీ 

దేవుడైన యెహోవా మాట వినునపుప్డు యెహోవా తన కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీయందు కనికరపడి 

నినున్ కరుణించి నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన రీతిని నినున్ విసత్రింపజేయునటుల్, నిరూమ్లము 

చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

యెహోషువ 2:21 => అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని 

వెళల్నంపెను. వారు వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

యోబు 8:15 => అతడు తన యింటిమీద ఆనుకొనగా అది నిలువదు. 

యోబు 42:9 => తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిలద్దును, నయమాతీయుడైన 

జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును 

అంగీకరించెను. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 32:6 => కావున నీ దరశ్నకాలమందు భకిత్గలవారందరు నినున్ పార్రథ్న చేయుదురు. విసాత్ర 

జలపర్వాహములు పొరలివచిచ్నను నిశచ్యముగా అవి వారిమీదికి రావు. 

Page  of 933 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 119:34 => నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించుటకు నాకు బుదిధ్ దయచేయుము అపుప్డు నా 

పూరణ్హృదయముతో నేను దాని పర్కారము నడుచుకొందును. 

కీరత్నలు 119:100 => నీ ఉపదేశములను నేను లక్షయ్ము చేయుచునాన్ను కావున వృదుధ్లకంటె నాకు 

విశేషజాఞ్నము కలదు. 

సామెతలు 8:34 => అనుదినము నా గడపయొదద్ కనిపెటుట్కొని నా దావ్రబంధములయొదద్ కాచుకొని 

నా ఉపదేశము వినువారు ధనుయ్లు. 

సామెతలు 10:17 => ఉపదేశము నంగీకరించువాడు జీవమారగ్ములో ఉనాన్డు గదిద్ంపునకు 

లోబడనివాడు తోర్వ తపుప్ను. 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

సామెతలు 12:7 => భకిత్హీనులు పాడై లేకపోవుదురు నీతిమంతుల యిలుల్ నిలుచును. 

సామెతలు 15:32 => శిక్షనొంద నొలల్నివాడు తన పార్ణమును తృణీకరించును గదిద్ంపును 

వినువాడు వివేకియగును. 

పర్సంగి 1:6 => గాలి దకిష్ణమునకు పోయి ఉతత్రమునకు తిరుగును; ఇటుల్ మరల మరల తిరుగుచు 

తన సంచారమారగ్మున తిరిగి వచుచ్ను. 

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  
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యెషయా 4:6 => మహిమ అంతటిమీద వితానముండును పగలు ఎండకు నీడగాను గాలివానకు 

ఆశర్యముగాను చాటుగాను పరణ్శాల యొకటి యుండును. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:9 => మరియు మీరు నావలన ఏవి నేరుచ్కొని అంగీకరించితిరో, 

నాయందునన్టుట్గా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అటిట్వాటిని చేయుడి; అపుప్డు సమాధాన కరత్యగు 

దేవుడు మీకు తోడైయుండును. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

వచనము 28 

యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుప్డు జనసమూహములు ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 13:15 => ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా 

కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 
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యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

మలాకీ 3:3 => వెండిని శోధించి నిరమ్లము చేయువాడైనటుల్ కూరుచ్ని యుండును. లేవీయులు నీతిని 

అనుసరించి యెహోవాకు నైవేదయ్ములు చేయునటుల్ వెండి బంగారములను నిరమ్లము చేయురీతిని 

ఆయన వారిని నిరమ్లులను చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 
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కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

కీరత్నలు 125:2 => యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్ యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము 

తన పర్జల చుటుట్ ఉండును. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

నిరగ్మకాండము 12:50 => ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.  

లేవీయకాండము 26:3 => మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని 

అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల 

యోబు 37:6 => నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వరష్ముతోను మహా వరష్ముతోను 

ఆయన ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు. 
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కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 55:8 => అరణయ్ములో నివసించియుందునే అనుకొంటిని. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

పరమగీతము 8:7 => అగాధసముదర్ జలము పేర్మను ఆరప్జాలదు నదీ పర్వాహములు దాని 

ముంచివేయజాలవు పేర్మకై యొకడు తన సావ్సథ్య్మంత ఇచిచ్నను తిరసాక్రముతో అతడు 

తోర్సివేయబడును.  

యెషయా 25:4 => కాబటిట్ బలిషు ఠ్లైన జనులు నినున్ ఘనపరచెదరు భీకరజనముల పటట్ణసుథ్లు నీకు 

భయపడుదురు. 

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

యెషయా 32:19 => పటట్ణము నిశచ్యముగా కూలిపోవును. 

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  
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లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

హెబీర్యులకు 11:8 => అబార్హాము పిలువబడినపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఆ పిలుపునకు లోబడి, 

తాను సావ్సథ్య్ముగా పొందనైయునన్ పర్దేశమునకు బయలువెళె ల్ను. మరియు ఎకక్డికి వెళల్వలెనో అది 

ఎరుగక బయలువెళె ల్ను 

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. 
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పర్కటన 8:7 => మొదటి దూత బూర ఊదినపుప్డు రకత్ముతో మిళితమైన వడగండుల్ను అగిన్యు 

పుటిట్ భూమిపైన పడవేయబడెను; అందువలన భూమిలో మూడవ భాగము కాలిపోయెను, చెటల్లో 

మూడవ భాగమును కాలిపోయెను, పచచ్గడిడ్ యంతయు కాలిపోయెను. 

వచనము 29 

ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి బోధించెను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

సామెతలు 14:1 => జాఞ్నవంతురాలు తన యిలుల్ కటుట్ను మూఢురాలు తనచేతులతో తన యిలుల్ 

ఊడబెరుకును. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

లేవీయకాండము 11:5 => పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక 

అది మీకు అపవితర్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:7 => నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని 

నెమరువేసి ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు 

హేయములు. 
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యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 
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వచనము 1 

ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

యెహెజేక్లు 13:10 => సమాధానమేమియు లేకపోయినను వారు సమాధానమని చెపిప్ నా 

జనులను మోసపుచుచ్చునాన్రు; నా జనులు మంటిగోడను కటట్గా వారు వచిచ్ దానిమీద గచుచ్పూత 

పూసెదరు. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  
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యెహెజేక్లు 13:12 => ఆ గోడ పడగా జనులు మిముమ్ను చూచి మీరు పూసిన పూత యేమాయెనని 

అడుగుదురు గదా? 

యెహెజేక్లు 13:13 => ఇందుకు పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను రౌదర్ము 

తెచుచ్కొని తుపానుచేత దానిని పడగొటుట్దును, నా కోపమునుబటిట్ వరష్ము పర్వాహముగా కురియును, 

నా రౌదర్మునుబటిట్ గొపప్ వడగండుల్ పడి దానిని లయపరచును,  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 13:15 => ఈలాగున ఆ గోడమీదను దానిమీద గచుచ్పూత పూసినవారిమీదను నా 

కోపము నేను తీరుచ్కొని, ఆ గోడకును దానికి పూత పూసినవారికిని పని తీరెనని మీతో చెపుప్దును. 

యెహెజేక్లు 13:16 => యెరూషలేమునకు సమాధానము లేకపోయినను ఆ పూత పూయువారు 

సమాధానారథ్మైన దరశ్నములు కనుచు పర్వచించువారు ఇశార్యేలీయుల పర్వకత్లే; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 
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హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => వారు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అచచ్ట వారిని 

హతముచేసి జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట 

నిలువకుండ నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీము2 అను పేరుపెటెట్ను. 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 

యోబు 18:14 => వారి ఆశర్యమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు 

భీకరుడగు రాజునొదద్కు కొనిపోబడుదురు. 

యోబు 27:21 => తూరుప్గాలి వారిని కొనిపోగా వారు సమసి పోవుదురు అది వారి 

సథ్లములోనుండి వారిని ఊడిచ్వేయును 
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యోబు 38:23 => ఆపతాక్లము కొరకును యుదధ్ము కొరకును యుదధ్దినము కొరకును నేను 

దాచియుంచిన వడగండల్ నిధులను నీవు చూచితివా? 

కీరత్నలు 83:15 => నీ తుపానుచేత వారిని తరుముము నీ సుడిగాలిచేత వారికి భీతి పుటిట్ంచుము. 

సామెతలు 14:11 => భకిత్హీనుల యిలుల్ నిరూమ్లమగును యథారథ్వంతుల గుడారము వరిథ్లుల్ను. 

పర్సంగి 1:6 => గాలి దకిష్ణమునకు పోయి ఉతత్రమునకు తిరుగును; ఇటుల్ మరల మరల తిరుగుచు 

తన సంచారమారగ్మున తిరిగి వచుచ్ను. 

యెషయా 28:17 => నేను నాయ్యము కొలనూలుగాను నీతి మటట్పుగుండుగాను పెటెట్దను వడగండుల్ 

మీ మాయాశరణయ్మును కొటిట్వేయును దాగియునన్చోటు నీళల్చేత కొటుట్కొనిపోవును.  

యెషయా 30:13 => ఈ దోషము మీకు ఎతత్యిన గోడనుండి జోగిపడబోవుచునన్ గోడ అండవలె 

అగును అది ఒకక్ క్షణములోనే హఠాతుత్గా పడిపోవును. 

యెహెజేక్లు 13:11 => ఇందువలననే పూయుచునన్ వారితో నీ విటల్నుము వరష్ము పర్వాహముగా 

కురియును, గొపప్ వడగండుల్ పడును, తుపాను దాని పడగొటట్గా అది పడిపోవును.  

యెహెజేక్లు 13:14 => దాని పునాది కనబడునటుల్ మీరు గచుచ్పూత పూసిన గోడను నేను నేలతో 

సమముగా కూలెచ్దను, అది పడిపోగా దానికిర్ంద మీరును నాశనమగుదురు, అపుప్డు నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 38:22 => తెగులు పంపి హతయ్ కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైనయ్పు వారిమీదను 

అతనితో కూడిన జనములనేకములమీదను పర్ళయమైన వానను పెదద్ వడగండల్ను అగిన్గంధకములను 

కురిపించి నేను అతనితో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

హోషేయ 5:10 => యుదావారి అధిపతులు సరిహదుద్ రాళల్ను తీసివేయువారివలె నునాన్రు; నీళుల్ 

పర్వహించినటుల్ నేను వారిమీద నా ఉగర్తను కుమమ్రింతును. 

ఆమోసు 9:5 => ఆయన సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా; ఆయన భూమిని మొతత్గా అది 

కరిగిపోవును, అందులోని నివాసులందరును పర్లాపింతురు, నైలునది వలెనే అది యంతయు 

ఉబుకుచుండును, ఐగుపుత్ దేశపు నైలునది వలెనే అది అణగిపోవును. 
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నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

వచనము 2 

ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా చేయగలవనెను. 

మతత్యి 13:54 => అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును 

ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  
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మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసుత్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

లూకా 4:32 => ఆయన వాకయ్ము అధికారముతో కూడినదై యుండెను గనుక వారాయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 
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మతత్యి 22:33 => జనులది విని ఆయన బోధకాశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

లూకా 2:47 => ఆయన మాటలు వినిన వారందరు ఆయన పర్జఞ్కును పర్తుయ్తత్రములకును 

విసమ్యమొందిరి. 

లూకా 7:1 => ఆయన తన మాటలనిన్యు పర్జలకు సంపూరిత్గా వినిపించిన తరువాత 

కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

వచనము 3 

అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా తక్షణమే వాని 

కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 
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మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

పర్సంగి 8:4 => రాజుల ఆజఞ్ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో 

చెపప్గలవాడెవడు? 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 23:29 => నా మాట అగిన్వంటిదికాదా? బండను బదద్లుచేయు సుతెత్వంటిది కాదా? 

మీకా 3:8 => నేనైతే యాకోబు సంతతివారికి తమ దోషమును ఇశార్యేలీయులకు తమ పాపమును 

కనుపరచుటకై, యెహోవా ఆతామ్వేశముచేత బలముతోను తీరుప్ తీరుచ్ శకిత్తోను ధైరయ్ముతోను 

నింపబడినవాడనై యునాన్ను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 
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హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 
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మతత్యి 23:2 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 
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మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

నెహెమాయ్ 8:3 => నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధాయ్హన్ము 

వరకు నిలుచునన్ ఆ సతరీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచెచ్ను, 

ఆ జనులందరును ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును శర్దధ్తో వినిరి 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసుత్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 

మతత్యి 22:33 => జనులది విని ఆయన బోధకాశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసుత్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 
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లూకా 4:32 => ఆయన వాకయ్ము అధికారముతో కూడినదై యుండెను గనుక వారాయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 7:1 => ఆయన తన మాటలనిన్యు పర్జలకు సంపూరిత్గా వినిపించిన తరువాత 

కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను. 

యోహాను 4:41 => ఆయన మాటలు వినినందున ఇంకను అనేకులు నమిమ్ ఆ సతరీని చూచి ఇకమీదట 

నీవు చెపిప్న మాటనుబటిట్ కాక 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 

తీతుకు 2:15 => వీటినిగూరిచ్ బోధించుచు, హెచచ్రించుచు సంపూరాణ్ధికారముతో దురోభ్ధను 

ఖండించుచునుండుము నినెన్వనిని తృణీకరింప నీయకుము. 

వచనము 4 

అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 8:18 => యేసు తనయొదద్నునన్ జనసమూహమును చూచి అదద్రికి వెళళ్వలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 
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మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 20:29 => వారు యెరికోనుండి వెళుల్చుండగా బహు జనసమూహము ఆయన వెంట 

వెళె ల్ను. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

లూకా 14:25 => బహు జనసమూహములు ఆయనతో కూడ వెళుల్చునన్పుప్డు ఆయన వారితటుట్ 

తిరిగి  

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 
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యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

వచనము 5 

ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:42 => వెంటనే కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుదుధ్డాయెను. 

మారుక్ 1:43 => అపుప్డాయన ఎవనితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

మారుక్ 1:45 => అయితే వాడు వెళిల్ దానినిగూరిచ్ విసాత్రముగా పర్కటించుటకును, ఆ సంగతి 

పర్చురము చేయుటకును ఆరంభించెను గనుక ఆయన ఇక పటట్ణములో బహిరంగముగా 

పర్వేశింపలేక, వెలుపల అరణయ్పర్దేశములలో నుండెను. నలుదికుక్లనుండి జనులు ఆయనయొదద్కు 

వచుచ్చుండిరి 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

మతత్యి 26:6 => యేసు బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట నునన్పుప్డు,  
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లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 

లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:2 => పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన 

అపవితుర్డైన పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

సంఖాయ్కాండము 5:3 => నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ 

మగవానినేమి ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి 

వెళల్గొటట్వలెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:10 => మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు 

మిరాయ్ము హిమమువంటి తెలల్ని కుషు ఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె 

కుషు ఠ్గలదిగా కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:9 => మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు తోర్వలో నీ దేవుడైన 

యెహోవా మిరాయ్మునకు చేసినదానిని జాఞ్పకముంచుకొనుడి. 

2 సమూయేలు 3:39 => పటాట్భిషేకము నొందినవాడనైనను, నేడు నేను బలహీనుడనైతిని. సెరూయా 

కుమారులైన యీ మనుషుయ్లు నా కంటె బలము గలవారు, అతడు జరిగించిన దుషిర్క్యనుబటిట్ 

యెహోవా కీడుచేసినవానికి పర్తికీడు చేయునుగాక. 
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2 రాజులు 5:1 => సిరియా రాజు సైనాయ్ధిపతియైన నయమాను అను నొకడుండెను. అతనిచేత 

యెహోవాయే సిరియా దేశమునకు జయము కలుగజేసియుండెను గనుక అతడు తన యజమానుని 

దృషిట్కి ఘనుడై దయపొందినవాడాయెను. అతడు మహా పరాకర్మశాలియై యుండెను గాని అతడు కుషఠ్ 

రోగి. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

2 రాజులు 7:3 => అపుప్డు పటట్ణపు గుమమ్మునొదద్ నలుగురు కుషఠ్రోగులుండగా వారు 

ఒకరినొకరు చూచి మనము చచిచ్పోవువరకు ఇచచ్ట ఎందుకు కూరుచ్ండవలెను? 

2 రాజులు 7:4 => పటట్ణములోనికి పోవుదమనుకొంటిమా పటట్ణమందు కాష్మమునన్ందున అచచ్ట 

చచిచ్పోదుము; ఇచచ్ట ఊరక కూరుచ్నన్ను ఇచచ్టను చచిచ్పోదుము; పదండి, సిరియనుల 

దండుపేటలోనికి, పోవుదము రండి, వారు మనలను బర్దుకనిచిచ్న బర్దుకుదుము, మనలను చంపిన 

చతుత్ము అని చెపుప్కొని 

2 రాజులు 15:5 => యెహోవా ఈ రాజును మొతిత్నందున అతడు మరణమగువరకు కుషఠ్రోగియై 

పర్తేయ్కముగా ఒక నగరులో నివసించెను గనుక రాజకుమారుడైన యోతాము నగరుమీద అధికారియై 

దేశపు జనులకు నాయ్యము తీరుచ్వాడుగా ఉండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:20 => పర్ధానయాజకుడైన అజరాయ్యును యాజకులందరును అతనివైపు 

చూడగా అతడు నొసట కుషఠ్ము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అకక్డనుండి అతనిని 

బయటికి వెళల్గొటిట్రి; యెహోవా తనున్ మొతెత్నని యెరిగి బయటికివెళుల్టకు తానును తవ్రపడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:21 => రాజైన ఉజిజ్యా తన మరణదినమువరకు కుషఠ్రోగియై యుండెను. 

కుషఠ్రోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ పర్తేయ్కింపబడెను గనుక అతడు పర్తేయ్కముగా ఒక 
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యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు 

జనులకు నాయ్యము తీరుచ్చుండెను. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:12 => ఆయన యొక గార్మములోనికి వెళుల్చుండగా పదిమంది కుషఠ్రోగులు ఆయనకు 

ఎదురుగా వచిచ్ దూరమున నిలిచి 

లూకా 17:13 => యేసు పర్భువా, మముమ్ కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదుధ్లైరి. 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

లూకా 17:19 => నీవు లేచి పొముమ్, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 
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మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 18:26 => కాబటిట్ ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మొర్కిక్ నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, 

నీకు అంతయు చెలిల్ంతునని చెపప్గా 

మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

మారుక్ 5:6 => వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెతిత్కొనివచిచ్, ఆయనకు 

నమసాక్రముచేసి 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:25 => అపుప్డతని హృదయ రహసయ్ములు బయలుపడును. ఇందువలన 

దేవుడు నిజముగా మీలో ఉనాన్డని పర్చురము చేయుచు అతడు సాగిలపడి దేవునికి నమసాక్రము 

చేయును. 

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 
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పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 13:58 => వారి అవిశావ్సమునుబటిట్ ఆయన అకక్డ అనేకమైన అదుభ్తములు చేయలేదు. 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 
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మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

వచనము 6 

పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను 

వేడుకొనెను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

ఆదికాండము 1:3 => దేవుడు వెలుగు కమమ్ని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 
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మారుక్ 7:34 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఎపఫ్తా అని వానితో చెపెప్ను; ఆ 

మాటకు తెరవబడుమని అరథ్ము. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

లూకా 5:13 => అపుప్డాయన చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని అనగానే, 

కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

మతత్యి 11:4 => యేసు వారిని చూచి మీరు వెళిల్, వినన్వాటిని కనన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదుధ్లైరి. 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 
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నిరగ్మకాండము 4:7 => తరువాత ఆయన నీ చెయియ్ మరల నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు 

తన చెయియ్ మరల తన రొముమ్న ఉంచుకొని తన రొముమ్నుండి వెలుపలికి తీసినపుప్డు అది అతని 

మిగిలిన శరీరమువలె ఆయెను. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

మారుక్ 8:22 => అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక 

గుర్డిడ్వాని తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

లూకా 18:42 => యేసు చూపుపొందుము, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

వచనము 7 

యేసు నేను వచిచ్ వాని సవ్సథ్పరచెదనని అతనితో చెపప్గా 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 
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మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 12:16 => ఆయన వారినందరిని సవ్సథ్పరచి, తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మతత్యి 12:19 => ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద్మెవనికిని 

వినబడదు 

మతత్యి 16:20 => అటుపిమమ్ట తాను కీర్సుత్ అని యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన తన శిషుయ్లకు 

ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 1:43 => అపుప్డాయన ఎవనితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:36 => అపుప్డాయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను; అయితే ఆయన 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించిన కొలది వారు మరి ఎకుక్వగా దానిని పర్సిదిధ్చేయుచు 
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లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

యోహాను 5:41 => నేను మనుషుయ్లవలన మహిమ పొందువాడనుకాను. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 

యోహాను 8:50 => నేను నా మహిమను వెదకుటలేదు; వెదకుచు తీరుప్ తీరుచ్చు ఉండువాడొకడు 

కలడు. 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

లేవీయకాండము 13:2 => ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని 

యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను 

యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషు ఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:4 => నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు 

తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 

పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:5 => ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు 

వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల, యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:6 => ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ 

చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; 

అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 13:7 => అయితే వాడు తన శుదిధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ 

పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:9 => కుషు ఠ్పొడ యొకనికి కలిగినయెడల యాజకునియొదద్కు వానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 13:10 => యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు చరమ్మందు 

కనబడినయెడలను , అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను , వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, 

లేవీయకాండము 13:11 => అది వాని దేహచరమ్మందు పాతదైన కుషఠ్ము గనుక యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను, వానిని కడగా ఉంచకూడదు; వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:12 => కుషఠ్ము చరమ్మందు విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు 

చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు 

వాయ్పించియుండినయెడల 

లేవీయకాండము 13:13 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను; ఆ కుషఠ్ము వాని దేహమంతట 

వాయ్పించినయెడల ఆ పొడగలవాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాని ఒళల్ంతయు తెలల్బారెను; వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:14 => అయితే వాని యొంట పచిచ్మాంసము కనబడు దినమున వాడు 

అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:15 => యాజకుడు ఆ పచిచ్మాంసమును చూచి వాడు అపవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. ఆ పచిచ్మాంసము అపవితర్మే; అది కుషఠ్ము. 
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లేవీయకాండము 13:16 => అయితే ఆ పచిచ్మాంసము ఆరి తెలల్బారినయెడల వాడు 

యాజకునియొదద్కు రావలెను;  

లేవీయకాండము 13:17 => యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పొడ తెలల్బారినయెడల యాజకుడు ఆ 

పొడ పవితర్మని నిరణ్యింపవలెను; వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:18 => ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్ మానిన తరువాత 

లేవీయకాండము 13:19 => ఆ పుండుండినచోటను తెలల్ని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన 

యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని పొడగాని పుటిట్నయెడల, యాజకునికి దాని 

కనుపరచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:21 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు దానిలో తెలల్ని వెండుర్కలు 

లేకపోయినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె పలల్ముకాక కొంచెము నయముగా కనబడినయెడలను, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:22 => అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషు ఠ్పొడ. 

లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:24 => దదుద్రు కలిగిన దేహచరమ్మందు ఆ వాత యెఱఱ్గానేగాని తెలల్గానేగాని 

నిగనిగలాడు తెలల్ని మచచ్గానేగాని యుండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 

లేవీయకాండము 13:25 => నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, అది 

చరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము. 
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లేవీయకాండము 13:26 => యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని 

వెండుర్కలు లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:27 => ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు అది చరమ్మందు 

విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

లేవీయకాండము 13:28 => అయితే నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్మందు వాయ్పింపక ఆ చోటనేయుండి 

కొంచెము నయముగా కనబడినయెడల అది వాతపు వాపే; వాడు పవితుర్డని యాజకుడు 

నిరణ్యింపవలెను; అది వాతపు మంటయే. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

లేవీయకాండము 13:30 => అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు 

కలదిగాను కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, 

తలమీదనేమి గడ డ్ముమీదనేమి పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:31 => యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ము కానియెడలను, దానిలో నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన 

పొడగలవానిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:32 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బొబబ్ వాయ్పింపక 

యుండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు లేనియెడలను, చరమ్ముకంటె పలల్ము 

కానియెడలను,  

లేవీయకాండము 13:33 => వాడు కౌష్రము చేసికొనవలెను గాని ఆ బొబబ్ కౌష్రము చేయకూడదు. 

యాజకుడు బొబబ్గల వానిని మరి యేడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 13:34 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ 

వాయ్పింపక చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. 
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లేవీయకాండము 13:35 => వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని చూడవలెను, 

లేవీయకాండము 13:36 => అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచచ్ 

వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:37 => అయితే నిలిచిన ఆ మాదలో నలల్వెండుర్కలు పుటిట్నయెడల ఆ మాద 

బాగుపడెను; వాడు పవితుర్డు; యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 13:38 => మరియు పురుషుని దేహపు చరమ్మందేమి సతరీ దేహపు చరమ్మందేమి 

నిగనిగలాడు మచచ్లు, అనగా నిగనిగలాడు తెలల్నిమచచ్లు పుటిట్నయెడల 

లేవీయకాండము 13:39 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను; వారి దేహచరమ్మందు నిగనిగలాడు 

మచచ్లు వాడి యుండినయెడల అది చరమ్మందు పుటిట్న యొక పొకుక్; వాడు పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:40 => తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ తలవాడు; అయినను వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:41 => ముఖమువైపున తల వెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ నొసటివాడు; వాడు 

పవితుర్డు. 

లేవీయకాండము 13:42 => అయినను బటట్ తలయందేగాని బటట్ నొసటియందేగాని యెఱఱ్గానుండు 

తెలల్ని పొడ పుటిట్నయెడల, అది వాని బటట్ తలయందైనను బటట్ నొసటియందైనను పుటిట్న కుషఠ్ము. 

లేవీయకాండము 13:43 => యాజకుడు వానిని చూడవలెను. కుషఠ్ము దేహచరమ్మందు 

కనబడునటుల్ ఆ పొడ వాపు చూపునకు వాని బటట్ తలయందైనను వాని బటట్ నొసటియందైనను 

ఎఱఱ్గానుండు తెలల్ని పొడయైనయెడల 

లేవీయకాండము 13:44 => వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; యాజకుడు వాడు బొతిత్గా 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:45 => ఆ పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల 

విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా 

పలుకవలెను. 
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లేవీయకాండము 13:46 => ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; 

వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల 

ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 14:2 => కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 14:4 => యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ 

పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:5 => అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో 

ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి 

లేవీయకాండము 14:6 => సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్ముగల నూలును 

హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన పకిష్ని ముంచి 

లేవీయకాండము 14:7 => కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు 

పోర్కిష్ంచి వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:8 => అపుప్డు పవితర్త పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన 

రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి 

వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:9 => ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ డ్మును తన 

కనుబొమలను కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని 

యొడలు నీళల్తో కడుగుకొని పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీయకాండము 14:11 => పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని వాటితో 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:12 => అపుప్డు యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని 

అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:13 => అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు 

పరిశుదధ్ సథ్ లములో ఆ గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను . పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె 

అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది అతిపరిశుదధ్ము. 

లేవీయకాండము 14:14 => అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో 

కొంచెము తీసి పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని 

కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:15 => మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన యెడమ 

అరచేతిలో పోసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 14:16 => అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన 

కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము 

పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:17 => యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని 

పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  

లేవీయకాండము 14:18 => అపుప్డు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త 

పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:19 => అపుప్డు యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త 

పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి 

పశువును వధింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:20 => యాజకుడు దహనబలి దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. 

లేవీయకాండము 14:21 => వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను 

లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:23 => వాడు పవితర్తపొంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:24 => యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు 

నూనెను తీసికొని అలాల్డించు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:25 => అపుప్డతడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను. 

యాజకుడు ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను దానిని చమరవలెను. 

లేవీయకాండము 14:26 => మరియు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెము తన యెడమ అరచేతిలో 

పోసికొని 

లేవీయకాండము 14:27 => తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో 

యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 
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లేవీయకాండము 14:28 => మరియు యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో కొంచెము పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్మునన్ చోటను వేయవలెను.  

లేవీయకాండము 14:29 => యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు పవితర్త 

పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద పోయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:31 => తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒక దానిని దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని 

నిమితత్ము యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

లూకా 17:14 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, మిముమ్ను యాజకులకు కనుపరచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను. వారు వెళుల్చుండగా, శుదుధ్లైరి. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 
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2 రాజులు 5:8 => ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు 

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్ యొకడునాన్డని 

అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు వరత్మానము చేసెను. 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 

యోహాను 10:37 => నేను నాతండిర్ కిర్యలు చేయనియెడల ననున్ నమమ్కుడి, 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 14:10 => ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను 

నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల 

గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8 => కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు 

సమసత్మును చేయుటకు బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు 

జాగర్తత్గా నుండుడి. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 8:26 => అపుప్డు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళల్వదద్ని చెపిప్ వాని యింటికి వానిని 

పంపివేసెను. 

లూకా 8:56 => ఆమె తలిదండుర్లు విసమ్యము నొందిరి. అంతట ఆయన-- జరిగినది ఎవనితోను 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

వచనము 8 

ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; నీవు మాటమాతర్ము 

సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 
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మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మారుక్ 2:1 => కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట ఆయన మరల కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను 

లూకా 7:1 => ఆయన తన మాటలనిన్యు పర్జలకు సంపూరిత్గా వినిపించిన తరువాత 

కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 7:3 => శతాధిపతి యేసునుగూరిచ్ విని, ఆయన వచిచ్ తన దాసుని సవ్సథ్పరచవలెనని 

ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెదద్లను ఆయన యొదద్కు పంపెను. 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 7:5 => అతడు మన జనులను పేర్మించి మనకు సమాజమందిరము తానే కటిట్ంచెనని 

ఆయనతో చెపిప్ మికిక్లి బతిమాలుకొనిరి. 

Page  of 980 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 7:7 => అందుచేత నీయొదద్కు వచుచ్టకు పాతుర్డనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే 

మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును, 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

లూకా 7:9 => యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడి, తనవెంట వచుచ్చునన్ 

జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశార్యేలులోనైనను ఇంత గొపప్ విశావ్సము నేను చూడలేదని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 7:10 => పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచిచ్, ఆ దాసుడు సవ్సుథ్డై యుండుట కనుగొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:4 => అతడు దూత వైపు తేరిచూచి భయపడి పర్భువా, యేమని 

అడిగెను. అందుకు దూత నీ పార్రథ్నలును నీ ధరమ్కారయ్ములును దేవుని సనిన్ధికి జాఞ్పకారథ్ముగా 

చేరినవి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:5 => ఇపుప్డు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి, పేతురు అను మారు 

పేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:6 => అతడు సముదర్పు దరినునన్ సీమోనను ఒక చరమ్కారుని యింట 

దిగియునాన్డని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళిల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:8 => వారికి ఈ సంగతులనిన్యు వివరించి వారిని యొపేప్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:12 => అందులో భూమియందుండు సకల విధములైన చతుషాప్ద 

జంతువులును, పార్కు పురుగులును, ఆకాశపకుష్లును ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:13 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని ఒక 

శబద్మతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను. వెంటనే ఆ పాతర్ ఆకాశమున 

కెతత్బడెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17 => పేతురు తనకు కలిగిన దరశ్నమేమైయుండునో అని తనలో 

తనకు ఎటుతోచక యుండగా, కొరేన్లి పంపిన మనుషుయ్లు సీమోను ఇలుల్ ఏదని విచారించి తెలిసికొని, 

వాకిట నిలిచి యింటివారిని పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:18 => పేతురు అను మారుపేరు గల సీమోను ఇకక్డ దిగియునాన్డా? 

అని అడిగిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19 => పేతురు ఆ దరశ్నమునుగూరిచ్ యోచించుచుండగా ఆతమ్ ఇదిగో 

ముగుగ్రు మనుషుయ్లు నినున్ వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20 => నీవు లేచి కిర్ందికి దిగి, సందేహింపక వారితో కూడ వెళుల్ము; 

నేను వారిని పంపియునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:21 => పేతురు ఆ మనుషుయ్ల యొదద్కు దిగివచిచ్ ఇదిగో మీరు 

వెదకువాడను నేనే; మీరు వచిచ్న కారణమేమని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22 => అందుకు వారు నీతిమంతుడును, దేవునికి భయపడువాడును, 

యూద జనులందరివలన మంచిపేరు పొందినవాడునైన శతాధిపతియగు కొరేన్లియను ఒక 

మనుషుయ్డునాన్డు; అతడు నినున్ తన యింటికి నినున్ పిలువనంపించి నీవు చెపుప్ మాటలు వినవలెనని 

పరిశుదద్ దూతవలన బోధింపబడెనని చెపిప్రి. అపుప్డు అతడు వారిని లోపలి పిలిచి ఆతిధయ్మిచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:23 => మరునాడు అతడు లేచి, వారితో కూడ బయలుదేరెను; 

యొపేప్వారైన కొందరు సహోదరులును వారితో కూడ వెళిల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:27 => అతనితో మాటలాడుచు లోపలికి వచిచ్, అనేకులు 

కూడియుండుట చూచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28 => అపుప్డతడు అనయ్జాతివానితో సహవాసము చేయుటయైనను, 

అటిట్వానిని ముటుట్కొనుటయైనను యూదునికి ధరమ్ము కాదని మీకు తెలియును. అయితే ఏ 

మనుషుయ్డును నిషేధింపదగినవాడనియైనను అపవితుర్డనియైనను చెపప్కూడదు అని దేవుడు నాకు 

చూపించియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడ డ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:32 => పేతురు అను మారుపేరుగల సీమోనును పిలిపించుము; అతడు 

సముదర్పు దరినునన్ చరమ్కారుడైన సీమోను ఇంట దిగియునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:13 => మరియు దకిష్ణపు గాలి మెలల్గా విసరుచుండగా వారు తమ 

ఆలోచన సమకూడినదని తలంచి లంగరెతిత్, కేర్తు దరిని ఓడ నడిపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 7:3 => శతాధిపతి యేసునుగూరిచ్ విని, ఆయన వచిచ్ తన దాసుని సవ్సథ్పరచవలెనని 

ఆయనను వేడుకొనుటకు యూదుల పెదద్లను ఆయన యొదద్కు పంపెను. 

వచనము 9 

నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను ఒకని పొమమ్ంటే 

పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని యుతత్రమిచెచ్ను. 

యోబు 31:13 => నా పనివాడైనను పనికతెత్యైనను నాతో వాయ్జెయ్మాడగా నేను వారి వాయ్జెయ్మును 

నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల 
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యోబు 31:14 => దేవుడు లేచునపుప్డు నేనేమి చేయుదును? ఆయన విచారణ చేయునపుప్డు నేను 

ఆయనతో ఏమి పర్తుయ్తత్రమితుత్ను? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళిల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 
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మారుక్ 2:4 => చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి 

పైగా ఇంటి కపుప్ విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:6 => శాసుత్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 2:9 => ఈ పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట 

సులభమా? నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33 => అకక్డ పక్షవాయువు కలిగి యెనిమిది ఏండల్నుండి మంచము 

పటిట్యుండిన ఐనెయ అను ఒక మనుషుయ్ని చూచి, 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 
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మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 10 

యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో నెవనికైనను నేనింత 

విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 9:19 => యేసు లేచి అతని వెంట వెళె ల్ను; ఆయన శిషుయ్లు కూడ వెళిల్రి. 

మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

మారుక్ 5:24 => ఆయన అతనితో కూడ వెళె ల్ను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి 

ఆయన మీద పడుచుండిరి. 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

వచనము 11 
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అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, ఇసాస్కుతో కూడను, 

యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:14 => అందుకు యోహాను నేను నీచేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసినవాడనై యుండగా నీవు 

నాయొదద్కు వచుచ్చునాన్వా? అని ఆయనను నివారింపజూచెను గాని 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

మతత్యి 15:27 => ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు 

ముకక్లు తినునుగదా అని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

కీరత్నలు 10:17 => యెహోవా, లోకులు ఇకను భయకారకులు కాకుండునటుల్ బాధపడువారి 

కోరికను నీవు వినియునాన్వు 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 7:7 => అందుచేత నీయొదద్కు వచుచ్టకు పాతుర్డనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే 

మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును, 
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లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

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. 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 

కీరత్నలు 33:9 => ఆయన మాట సెలవియయ్గా దాని పర్కారమాయెను ఆయన ఆజాఞ్పింపగానే 

కారయ్ము సిథ్రపరచబడెను. 

కీరత్నలు 107:20 => ఆయన తన వాకుక్ను పంపి వారిని బాగుచేసెను ఆయన వారు పడిన 

గుంటలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

మారుక్ 1:25 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా  

మారుక్ 1:26 => ఆ అపవితార్తమ్ వానిని విలవిలలాడించి పెదద్ కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను. 
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మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 7:7 => అందుచేత నీయొదద్కు వచుచ్టకు పాతుర్డనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే 

మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును, 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

కీరత్నలు 42:8 => అయినను పగటివేళ యెహోవా తన కృప కలుగ నాజాఞ్పించును రాతిర్వేళ 

ఆయననుగూరిచ్న కీరత్నయు నా జీవదాతయైన దేవునిగూరిచ్న పార్రథ్నయు నాకు తోడుగా ఉండును.  

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

కీరత్నలు 147:15 => భూమికి ఆజఞ్నిచుచ్వాడు ఆయనే ఆయన వాకయ్ము బహు వేగముగా 

పరుగెతుత్ను. 

యెహెజేక్లు 10:11 => అవి జరుగుచుండగా నాలుగు వైపులు జరుగుచునన్టుల్ండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను, తల యేతటుట్ తిరుగునో అవి ఆ తటే ట్ దానివెంట పోవుచుండెను, వెనుకకు 

తిరుగక జరుగుచుండెను. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 
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లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

వచనము 12 

రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు 

నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోబు 38:34 => జలరాసులు నినున్ కపుప్నటుల్ మేఘములకు నీవు ఆజఞ్ ఇయయ్గలవా? 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళిల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

కీరత్నలు 107:25 => ఆయన సెలవియయ్గా తుపాను పుటెట్ను అది దాని తరంగములను పైకెతెత్ను 

కీరత్నలు 107:26 => వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు అగాధమునకు దిగుచునుండిరి శర్మచేత వారి 

పార్ణము కరిగిపోయెను.  
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కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:29 => ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను. 

కీరత్నలు 119:91 => సమసత్ము నీకు సేవ చేయుచునన్వి కావున నీ నిరణ్యము చొపుప్న అవి నేటికిని 

సిథ్రపడియునన్వి 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

యిరిమ్యా 47:6 => యెహోవా ఖడగ్మా, యెంతవరకు విశర్మింపక యుందువు? నీ వరలోనికి దూరి 

విశర్మించి ఊరకుండుము. 

యిరిమ్యా 47:7 => అషెక్లోను మీదికిని సముదర్ తీరము మీదికిని పొమమ్ని యెహోవా నీకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు గదా; నీవేలాగు విశర్మించుదువు? అచచ్టికే పొమమ్ని ఆయన ఖడగ్మునకు ఆజఞ్ 

ఇచిచ్యునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

యెహెజేక్లు 14:18 => ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 
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యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 4:39 => ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జవ్రమును గదిద్ంపగానే అది ఆమెను విడిచెను; 

వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

లూకా 7:8 => నేను సహా అధికారమునకు లోబడినవాడను; నాచేతికిర్ందను సైనికులు ఉనాన్రు; 

నేనొకని పొమమ్ంటె పోవును, ఒకని రమమ్ంటె వచుచ్ను, నాదాసుని చేయుమంటే ఇది చేయునని నేను 

చెపిప్నటుట్ ఆయనతో చెపుప్డని వారిని పంపెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 
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కొలొసస్యులకు 3:22 => దాసులారా, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారైనటుట్ కంటికి కనబడవలెనని 

కాక, పర్భువునకు భయపడుచు శుదాధ్ంతఃకరణగలవారై, శరీరమునుబటిట్ మీ యజమానులైనవారికి 

అనిన్ విషయములలో విధేయులై యుండుడి. 

తీతుకు 2:9 => దాసులైనవారు అనిన్ విషయములయందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును 

అలంకరించునటుల్, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెపప్క, 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 105:16 => దేశముమీదికి ఆయన కరవు రపిప్ంచెను జీవనాధారమైన ధానయ్మంతయు 

కొటిట్వేసెను. 

కీరత్నలు 147:15 => భూమికి ఆజఞ్నిచుచ్వాడు ఆయనే ఆయన వాకయ్ము బహు వేగముగా 

పరుగెతుత్ను. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మారుక్ 7:29 => అందుకాయన ఈ మాట చెపిప్నందున వెళుల్ము; దయయ్ము నీ కుమారెత్ను 

వదలిపోయినదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 14:13 => ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక 

మనుషుయ్డు మీకెదురుపడును; 
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లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళిల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

వచనము 13 

అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని శతాధిపతితో చెపెప్ను. 

ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 6:6 => ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

లూకా 7:9 => యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడి, తనవెంట వచుచ్చునన్ 

జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశార్యేలులోనైనను ఇంత గొపప్ విశావ్సము నేను చూడలేదని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 
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లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:7 => అతనితో మాటలాడిన దూత వెళిల్న పిమమ్ట అతడు తన యింటి 

పనివారిలో ఇదద్రిని, తనయొదద్ ఎలల్పుప్డు కనిపెటుట్కొని యుండువారిలో భకిత్ పరుడగు ఒక సైనికుని 

పిలిచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

వచనము 14 

తరువాత యేసు పేతురింటిలో పర్వేశించి, జవ్రముతో పడియునన్ అతని అతత్ను చూచి 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 22:18 => మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములనిన్యు నీ 

సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడును నాతోడని పర్మాణము చేసియునాన్నని యెహోవా 

సెలవిచెచ్ననెను. 

ఆదికాండము 28:14 => నీ సంతానము భూమిమీద లెకక్కు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు 

పడమటితటుట్ను తూరుప్తటుట్ను ఉతత్రపుతటుట్ను దకిష్ణపుతటుట్ను వాయ్పించెదవు, భూమియొకక్ 

వంశములనిన్యు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీరవ్దింపబడును. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  
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యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 52:10 => సమసత్ జనముల కనున్లయెదుట యెహోవా తన పరిశుదధ్ బాహువును 

బయలుపరచియునాన్డు. భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుని రక్షణ చూచెదరు.  

యెషయా 60:1 => నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, లెముమ్, తేజరిలుల్ము యెహోవా మహిమ నీమీద 

ఉదయించెను. 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 
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యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

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. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మలాకీ 1:11 => తూరుప్దిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అనయ్జనులలో నా నామము 

ఘనముగా ఎంచబడును, సకల సథ్లములలో ధూపమును పవితర్మైన యరప్ణయును అరిప్ంపబడును, 

అనయ్జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 
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రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 

గలతీయులకు 3:28 => ఇందులో యూదుడని గీర్సుదేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని సవ్తంతుర్డని లేదు, 

పురుషుడని సతరీ అని లేదు; యేసుకీర్సుత్నందు మీరందరును ఏకముగా ఉనాన్రు. 

గలతీయులకు 3:29 => మీరు కీర్సుత్ సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబార్హాముయొకక్ 

సంతానమైయుండి వాగాద్న పర్కారము వారసులైయునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 
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ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

పర్కటన 7:6 => ఆషేరు గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, నఫాత్లి గోతర్ములో పండెర్ండు 

వేలమంది, మనషే ష్ గోతర్ములో పండెర్ండు వేలమంది, 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

యెషయా 11:14 => వారు ఫిలిషీత్యుల భుజముమీద ఎకుక్దురు పడమటివైపుకు 

పరుగెతిత్పోవుదురు ఏకీభవించి తూరుప్వారిని దోచుకొందురు ఎదోమును మోయాబును 

ఆకర్మించుకొందురు అమోమ్నీయులు వారికి లోబడుదురు  
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యెషయా 17:11 => నీవు నాటిన దినమున దాని చుటుట్ కంచె వేసితివి పొర్దుద్ననే నీవు వేసిన 

వితత్నములను పుషిప్ంపజేసితివి గొపప్ గాయములును మికుక్టమైన బాధయు కలుగు దినమున పంట 

కుపప్లుగా కూరచ్బడును.  

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

యెషయా 49:12 => చూడుడి వీరు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు వీరు ఉతత్ర దికుక్నుండియు 

పడమటి దికుక్నుండియు వచుచ్చునాన్రు వీరు సీనీయుల దేశమునుండి వచుచ్చునాన్రు. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 
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మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 14:15 => ఆయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని 

దేవుని రాజయ్ములో భోజనము చేయువాడు ధనుయ్డని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

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 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

వచనము 15 

ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు ఉపచారము చేయసాగెను. 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 
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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. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 
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లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:39 => మోషే ఇశార్యేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపప్గా ఆ జనులు చాల 

దుఃఖించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 
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యోబు 22:11 => నినున్ చికిక్ంచుకొనన్ అంధకారమును నీవు చూచుట లేదా? నినున్ ముంచబోవు 

పర్ళయజలములను నీవు చూచుట లేదా? 

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

కీరత్నలు 88:12 => అంధకారములో నీ అదుభ్తములు తెలియనగునా? పాతాళములో నీ నీతి 

తెలియనగునా? 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యెషయా 17:11 => నీవు నాటిన దినమున దాని చుటుట్ కంచె వేసితివి పొర్దుద్ననే నీవు వేసిన 

వితత్నములను పుషిప్ంపజేసితివి గొపప్ గాయములును మికుక్టమైన బాధయు కలుగు దినమున పంట 

కుపప్లుగా కూరచ్బడును.  

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

నహూము 1:8 => పర్ళయజలమువలె ఆయన ఆ పురసాథ్నమును నిరూమ్లము చేయును, తన 

శతుర్వులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును, 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 
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మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 
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రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 16 

సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

మారుక్ 7:29 => అందుకాయన ఈ మాట చెపిప్నందున వెళుల్ము; దయయ్ము నీ కుమారెత్ను 

వదలిపోయినదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 
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మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:52 => ఏ గంటకు వాడు బాగుపడసాగెనని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నినన్ ఒంటి 

గంటకు జవ్రము వానిని విడిచెనని అతనితో చెపిప్రి.  

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

కీరత్నలు 147:15 => భూమికి ఆజఞ్నిచుచ్వాడు ఆయనే ఆయన వాకయ్ము బహు వేగముగా 

పరుగెతుత్ను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 7:10 => పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచిచ్, ఆ దాసుడు సవ్సుథ్డై యుండుట కనుగొనిరి. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

వచనము 17 
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ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. అందువలన ఆయనే మన 

బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది 

నెరవేరెను. 

మతత్యి 8:20 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లములేదని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

మారుక్ 1:29 => వెంటనే వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళిల్, యాకోబుతోను యోహానుతోను 

సీమోను అందెర్య అనువారి యింట పర్వేశించిరి. 

మారుక్ 1:30 => సీమోను అతత్ జవ్రముతో పడియుండగా, వెంటనే వారామెనుగూరిచ్ ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

లూకా 4:38 => ఆయన సమాజమందిరములో నుండి లేచి, సీమోను ఇంటిలోనికి వెళె ల్ను. సీమోను 

అతత్ తీవర్మైన జవ్రముతో పడియుండెను గనుక ఆమె విషయమై ఆయన యొదద్ మనవి చేసికొనిరి.  

లూకా 4:39 => ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జవ్రమును గదిద్ంపగానే అది ఆమెను విడిచెను; 

వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 తిమోతి 3:2 => అధయ్కుష్డగువాడు నిందారహితుడును, ఏకపతీన్ పురుషుడును, మితానుభవుడును, 

సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడును, మరాయ్దసుథ్డును, అతిథి పిర్యుడును, బోధింపతగినవాడునై యుండి, 
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1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

పర్సంగి 7:4 => జాఞ్నుల మనసుస్ పర్లాపించువారి యింటిమీదనుండును; అయితే బుదిధ్హీనుల 

తలంపు సంతోషించువారి మధయ్నుండును. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

వచనము 18 

యేసు తనయొదద్నునన్ జనసమూహమును చూచి అదద్రికి వెళళ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 
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మతత్యి 20:34 => కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది 

ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:54 => అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్పటుట్కొని చినన్దానా, లెమమ్ని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ డ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

లూకా 4:38 => ఆయన సమాజమందిరములో నుండి లేచి, సీమోను ఇంటిలోనికి వెళె ల్ను. సీమోను 

అతత్ తీవర్మైన జవ్రముతో పడియుండెను గనుక ఆమె విషయమై ఆయన యొదద్ మనవి చేసికొనిరి.  

లూకా 4:39 => ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జవ్రమును గదిద్ంపగానే అది ఆమెను విడిచెను; 

వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

యోహాను 12:1 => కాబటిట్ యేసు తాను మృతులలోనుండి లేపిన లాజరు ఉనన్ బేతనియకు 

పసాక్పండుగకు ఆరు దినములు ముందుగా వచెచ్ను. అకక్డ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి. 
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యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

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 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 1:29 => వెంటనే వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళిల్, యాకోబుతోను యోహానుతోను 

సీమోను అందెర్య అనువారి యింట పర్వేశించిరి. 

మారుక్ 8:22 => అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక 

గుర్డిడ్వాని తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

వచనము 19 

అంతట ఒక శాసిత్ వచిచ్ బోధకుడా నీవెకక్డికి వెళిళ్నను నీ వెంట వచెచ్దనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:32 => సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు 

పటిట్నవారిని ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మారుక్ 1:33 => పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 

మారుక్ 1:25 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా  

మారుక్ 1:26 => ఆ అపవితార్తమ్ వానిని విలవిలలాడించి పెదద్ కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 5:8 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో 

చెపెప్ను. 
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మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 14:14 => ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో 

రోగులైన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 15:26 => మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి 

నాయ్యమైనది చేసి, ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, 

నేను ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు 

యెహోవాను నేనే అనెను 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

లూకా 13:12 => యేసు ఆమెను చూచి, రమమ్ని పిలిచి అమామ్, నీ బలహీనతనుండి విడుదల 

పొందియునాన్వని ఆమెతో చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

వచనము 20 

అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు గాని 

మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లములేదని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

ఆదికాండము 22:6 => దహనబలికి కటెట్లు తీసికొని తన కుమారుడగు ఇసాస్కుమీద పెటిట్ 

తనచేతితో నిపుప్ను కతిత్ని పటుట్కొనిపోయెను. వారిదద్రు కూడి వెళుల్చుండగా 
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పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 4:4 => మరియు నీ యెడమపర్కక్ను పండుకొనియుండి ఇశార్యేలువారి దోషమును 

దానిమీద మోపవలెను; ఎనిన్ దినములు నీవు ఆ తటుట్ పండుకొందువో అనిన్ దినములు నీవు వారి 

దోషమును భరింతువు.  

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

వచనము 21 

Page  of 1021 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు నాకు సెలవిమమ్ని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళిల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 1:36 => సీమోనును అతనితో కూడ నునన్వారును ఆయనను వెదకుచు వెళిల్ 

మారుక్ 1:37 => ఆయనను కనుగొని,అందరు నినున్ వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 1:38 => ఆయన ఇతర సమీప గార్మములలోను నేను పర్కటించునటుల్ వెళుల్దము రండి; 

యిందునిమితత్మే గదా నేను బయలుదేరి వచిచ్తినని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:42 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన బయలుదేరి అరణయ్ పర్దేశమునకు వెళె ల్ను. 

జనసమూహము ఆయనను వెదకుచు ఆయన యొదద్కు వచిచ్, తముమ్ను విడిచిపోకుండ ఆపగా 

లూకా 4:43 => ఆయన నేనితర పటట్ణములలోను దేవుని రాజయ్ సువారత్ను పర్కటింపవలెను; 

ఇందునిమితత్మే నేను పంపబడితినని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:15 => రాజుగా చేయుటకు వారు వచిచ్ తనున్ బలవంతముగా పటుట్కొనబోవుచునాన్రని 

యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళె ల్ను. 

మతత్యి 14:22 => వెంటనే ఆ జనసమూహములను తాను పంపివేయునంతలో తన శిషుయ్లు దోనె 

యెకిక్ తనకంటె ముందుగా అదద్రికి వెళల్వలెనని ఆయన వారిని బలవంతము చేసెను. 

మారుక్ 4:35 => ఆ దినమే సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన అదద్రికి పోవుదమని వారితో చెపప్గా,  

మారుక్ 5:21 => యేసు మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి వెళిల్నపుప్డు బహు జనసమూహము 

ఆయనయొదద్కు కూడి వచెచ్ను. 

మారుక్ 6:45 => ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎకిక్ అదద్రినునన్ 

బేతస్యిదాకు ముందుగా వెళుల్డని ఆయన తన శిషుయ్లను వెంటనే బలవంతము చేసెను. 
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మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

లూకా 8:22 => మరియొకనాడు ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ ఒక దోనెయెకిక్ సరసుస్ అదద్రికి 

పోదమని వారితో చెపప్గా, వారు ఆ దోనెను తోర్సి బయలుదేరిరి. 

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 

వచనము 22 

యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

లూకా 9:57 => వారు మారగ్మున వెళుల్చుండగా ఒకడు నీవెకక్డికి వెళిల్నను నీవెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:58 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లము లేదని అతనితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 
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లూకా 14:25 => బహు జనసమూహములు ఆయనతో కూడ వెళుల్చునన్పుప్డు ఆయన వారితటుట్ 

తిరిగి  

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 13:36 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వని ఆయనను అడుగగా 

యేసు నేను వెళుల్చునన్చోటికి నీవిపుప్డు నావెంట రాలేవుగాని, తరువాత వచెచ్దవని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

రూతు 1:16 => అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ 

బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ 

జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు; 

Page  of 1024 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

వచనము 23 

ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

కీరత్నలు 84:3 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠమునొదద్నే 

పిచుచ్కలకు నివాసము దొరికెను పిలల్లు పెటుట్టకు వానకోవెలకు గూటి సథ్లము దొరికెను.  

కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

కీరత్నలు 40:17 => నేను శర్మలపాలై దీనుడనైతిని పర్భువు ననున్ తలంచుకొనుచునాన్డు. నాకు 

సహాయము నీవే నా రక్షణకరత్వు నీవే. నా దేవా, ఆలసయ్ము చేయకుము.  

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

Page  of 1025 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 109:22 => నేను దీనదరిదుర్డను నా హృదయము నాలో గుచచ్బడియునన్ది. 

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.  

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

లూకా 2:12 => దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొతిత్గుడ డ్లతో చుటట్బడి యొక తొటిట్లో 

పండుకొనియుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 2:16 => తవ్రగా వెళిల్, మరియను యోసేపును తొటిట్లో పండుకొనియునన్ శిశువును చూచిరి. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

ఆదికాండము 28:11 => ఒకచోట చేరి పొర్దుద్ గుర్ంకినందున అకక్డ ఆ రాతిర్ నిలిచిపోయి, ఆ చోటి 

రాళల్లో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అకక్డ పండుకొనెను. 

2 సమూయేలు 15:21 => ఇతత్యి నేను చచిచ్నను బర్దికినను, యెహోవా జీవముతోడు నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీ జీవముతోడు, ఏ సథ్లమందు నా యేలినవాడవును రాజవునగు 

నీవుందువో ఆ సథ్లమందే నీ దాసుడనైన నేనుందునని రాజుతో మనవిచేసెను. 
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కీరత్నలు 8:4 => నీవు మనుషుయ్ని జాఞ్పకము చేసికొనుటకు వాడేపాటివాడు? నీవు నరపుతుర్ని 

దరిశ్ంచుటకు వాడేపాటివాడు? 

మతత్యి 8:14 => తరువాత యేసు పేతురింటిలో పర్వేశించి, జవ్రముతో పడియునన్ అతని అతత్ను 

చూచి 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

లూకా 9:57 => వారు మారగ్మున వెళుల్చుండగా ఒకడు నీవెకక్డికి వెళిల్నను నీవెంట వచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 24 

అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. అపుప్డాయన 

నిదిర్ంచుచుండగా 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 
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లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

లూకా 9:62 => యేసు నాగటిమీద చెయియ్పెటిట్ వెనుకతటుట్ చూచువాడెవడును దేవుని రాజయ్మునకు 

పాతుర్డుకాడని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

లేవీయకాండము 21:12 => దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను 

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:7 => తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును 

గనుక అతని తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు 

తనున్ తాను అపవితర్పరచుకొనవలదు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  
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1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:21 => అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి 

మాంసమును గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళిల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

యెహెజేక్లు 44:25 => తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు 

పెండిల్ కాని సహోదరిదియు శవమునుముటిట్  అంటుపడవచుచ్ను , అయితే మరి ఏ 

మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

వచనము 25 
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వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను 

లేపిరి. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 
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కొలొసస్యులకు 2 :13 => మరియు అపరాధములవలనను , శరీరమందు సునన్తి 

పొందకయుండుటవలనను, మీరు మృతులై యుండగా, 

1 తిమోతి 5:6 => సుఖభోగములయందు పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదై యుండును. 

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళిల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

లేవీయకాండము 10:7 => యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు చావకుండునటుల్ 

మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు మోషే చెపిప్న 

మాట చొపుప్న చేసిరి. 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

సంఖాయ్కాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును 

ముటట్వలదు. 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 44:25 => తండిర్దియు తలిల్దియు కుమారునిదియు కుమారెత్దియు సహోదరునిదియు 

పెండిల్ కాని సహోదరిదియు శవమునుముటిట్  అంటుపడవచుచ్ను , అయితే మరి ఏ 

మనుషయ్శవమునుగాని ముటిట్ అంటుపడకూడదు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 
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మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

వచనము 26 

అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, లేచి గాలిని 

సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 9:1 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 

మారుక్ 4:36 => వారు జనులను పంపివేసి, ఆయనను ఉనన్పాటున చినన్దోనెలో తీసికొనిపోయిరి; 

ఆయన వెంబడి మరికొనిన్ దోనెలు వచెచ్ను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

మారుక్ 4:35 => ఆ దినమే సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన అదద్రికి పోవుదమని వారితో చెపప్గా,  

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 
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లూకా 8:22 => మరియొకనాడు ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ ఒక దోనెయెకిక్ సరసుస్ అదద్రికి 

పోదమని వారితో చెపప్గా, వారు ఆ దోనెను తోర్సి బయలుదేరిరి. 

వచనము 27 

ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు సముదర్మును లోబడుచునన్వని 

చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 107:23 => ఓడలెకిక్ సముదర్పర్యాణము చేయువారు మహా జలములమీద సంచరించుచు 

వాయ్పారము చేయువారు  

కీరత్నలు 107:24 => యెహోవా కారయ్ములను సముదర్ములో ఆయన చేయు అదుభ్తములను 

చూచిరి. 

కీరత్నలు 107:25 => ఆయన సెలవియయ్గా తుపాను పుటెట్ను అది దాని తరంగములను పైకెతెత్ను 

కీరత్నలు 107:26 => వారు ఆకాశమువరకు ఎకుక్చు అగాధమునకు దిగుచునుండిరి శర్మచేత వారి 

పార్ణము కరిగిపోయెను.  

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

యోనా 1:4 => అయితే యెహోవా సముదర్ముమీద పెదద్ గాలి పుటిట్ంపగా సముదర్మందు గొపప్ 

తుపాను రేగి ఓడ బదద్లైపోవు గతి వచెచ్ను. 

యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

మారుక్ 4:37 => అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె 

నిండిపోయెను. 
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మారుక్ 4:38 => ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాలుచ్కొని) నిదిర్ంచుచుండెను. 

వారాయనను లేపి--బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచునాన్ము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:14 => కొంచెముసేపైన తరువాత ఊరకులోను అను పెనుగాలి కేర్తు 

మీదనుండి విసరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:15 => దానిలో ఓడ చికుక్కొని గాలికి ఎదురు నడువలేకపోయినందున 

ఎదురు నడిపించుట మాని గాలికి కొటుట్కొనిపోతివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:16 => తరువాత కౌద అనబడిన యొక చినన్ దీవ్పము చాటున దాని 

నడిపింపగా పడవను భదర్పరచుకొనుట బహు కషట్తరమాయెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:17 => దానిని పైకెతిత్ కటిట్న తరువాత తార్ళుల్ మొదలైనవి తీసికొని 

ఓడచుటుట్ బిగించి కటిట్రి. మరియు సూరిత్సను ఇసుకతిపప్మీద పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ 

చాపలు దింపివేసి, కొటుట్కొనిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19 => మూడవ దినమందు తమచేతులార ఓడసామగిర్ పారవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:21 => వారు బహు కాలము భోజనములేక యునన్ందున పౌలు వారి 

మధయ్ను నిలిచి అయయ్లారా, మీరు నా మాటవిని కేర్తునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. 

అపుప్డీ హానియు నషట్మును కలుగకపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:22 => ఇపుప్డైనను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడని మిముమ్ను 

వేడుకొనుచునాన్ను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని పార్ణమునకును హానికలుగదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:26 => అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద 

పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:27 => పదునాలుగవ రాతిర్ వచిచ్నపుప్డు మేము అదిర్య సముదర్ములో 

ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచుండగా అరధ్రాతిర్వేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగగ్ర పడుచునన్దని 

యూహించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:28 => బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోతని తెలిసికొనిరి. 

ఇంకను కొంతదూరము వెళిల్న తరువాత, మరల బుడుదువేసి చూచి పదునైదుబారల లోతని 

తెలిసికొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:29 => అపుప్డు రాతి తిపప్లుగల చోటల్ పడుదుమేమో అని భయపడి, 

వారు ఓడ అమరములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెపుప్డు తెలల్వారునా అని కాచుకొని 

యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:30 => అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము 

అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునటుల్గా సముదర్ములో పడవ దింపివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:31 => అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు 

తపిప్ంచుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:32 => వెంటనే సైనికులు పడవ తార్ళుల్ కోసి దాని కొటుట్కొనిపోనిచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:36 => అపుప్డందరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని ఆహారము పుచుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:37 => ఓడలో ఉనన్ మేమందరము రెండువందల డెబబ్ది ఆరుగురము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

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 

లూకా 8:23 => వారు వెళుల్చుండగా ఆయన నిదిర్ంచెను. అంతలో గాలివాన సరసుస్మీదికి వచిచ్ 

దోనె నీళల్తో నిండినందున వారు అపాయకరమైన సిథ్తిలో ఉండిరి 

యోహాను 6:17 => అంతలో చీకటాయెను గాని యేసు వారియొదద్కు ఇంకను రాలేదు. 

యోహాను 6:18 => అపుప్డు పెదద్ గాలి విసరగా సముదర్ము పొంగుచుండెను. 

యోహాను 11:5 => యేసు మారత్ను ఆమె సహోదరిని లాజరును పేర్మించెను. 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 

యోహాను 11:15 => మీరు నముమ్నటుల్ నేనకక్డ ఉండలేదని మీ నిమితత్ము సంతోషించుచునాన్ను; 

అయినను అతనియొదద్కు మనము వెళుల్దము రండని సప్షట్ముగా వారితో చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 107:25 => ఆయన సెలవియయ్గా తుపాను పుటెట్ను అది దాని తరంగములను పైకెతెత్ను 

కీరత్నలు 148:8 => అగిన్ వడగండాల్రా, హిమమా, ఆవిరీ, ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్ తుపానూ, 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

మతత్యి 14:24 => అపప్టికా దోనె దరికి దూరముగ నుండగా గాలి యెదురైనందున అలలవలన 

కొటట్బడుచుండెను. 

మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

యాకోబు 3:4 => ఓడలను కూడ చూడుడి; అవి ఎంతో గొపప్వై పెనుగాలికి కొటుట్కొని పోబడినను, 

ఓడ నడుపువాని ఉదేద్శము చొపుప్న మికిక్లి చినన్దగు చుకాక్నిచేత తిర్పప్బడును. 

వచనము 28 

ఆయన అదద్రినునన్ గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయయ్ములు పటిట్న యిదద్రు మనుషుయ్లు 

సమాధులలోనుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచిచ్రి. వారు మిగుల ఉగుర్లైనందున ఎవడును 

ఆ మారగ్మున వెళల్లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 10:1 => యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచునాన్వు? ఆపతాక్లములలో 

నీవెందుకు దాగియునాన్వు? 
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కీరత్నలు 44:22 => నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము వధింపబడుచునాన్ము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని 

మేము ఎంచబడుచునాన్ము  

కీరత్నలు 44:23 => పర్భువా, మేలొక్నుము నీవేల నిదిర్ంచుచునాన్వు? లెముమ్ నితయ్ము మముమ్ను 

విడనాడకుము. 

యెషయా 51 :9 => యెహోవా బాహువా , లెముమ్ లెముమ్ బలము తొడుగుకొముమ్ 

పూరవ్పుకాలములలోను పురాతన తరములలోను లేచినటుల్ లెముమ్ రాహాబును తుతుత్నియలుగా 

నరికివేసినవాడవు నీవే గదా? మకరమును పొడిచినవాడవు నీవే గదా?  

యెషయా 51:10 => అగాధ జలములుగల సముదర్మును ఇంకిపోజేసినవాడవు నీవే గదా? 

విమోచింపబడినవారు దాటిపోవునటుల్ సముదార్గాధ సథ్లములను తోర్వగా చేసినవాడవు నీవే గదా?  

మారుక్ 4:38 => ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాలుచ్కొని) నిదిర్ంచుచుండెను. 

వారాయనను లేపి--బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచునాన్ము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి. 

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

లూకా 8:24 => గనుక ఆయన యొదద్కు వచిచ్ పర్భువా పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్మని చెపిప్ 

ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గదిద్ంపగానే అవి అణగి నిమమ్ళమాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:12 => మా దేవా, నీవు వారికి తీరుప్ తీరచ్వా? మా మీదికి వచుచ్ ఈ 

గొపప్ సైనయ్ముతో యుదధ్ము చేయుటకును మాకు శకిత్ చాలదు; ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; 

నీవే మాకు దికుక్ అని పార్రథ్న చేసెను. 
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యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

యిరిమ్యా 17:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచుము నేను సవ్సథ్త నొందుదును, ననున్ 

రకిష్ంచుము నేను రకిష్ంపబడుదును, నేను నినున్ సోత్తిర్ంచుటకు నీవే కారణభూతుడవు.  

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

వచనము 29 

వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను బాధించుటకు 

ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 
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మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:11 => నీమీద కోపపడిన వారందరు సిగుగ్పడి విసమ్యమొందెదరు నీతో 

వాదించువారు మాయమై నశించిపోవుదురు  

యెషయా 41:12 => నీతో కలహించువారిని నీవు వెదకుదువు గాని వారిని కనుగొనలేకపోవుదువు 

నీతో యుదధ్ము చేయువారు మాయమై పోవుదురు అభావులగుదురు.  

యెషయా 41:13 => నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను భయపడకుము నేను నీకు సహాయము 

చేసెదనని చెపుప్చు నీ కుడిచేతిని పటుట్కొనుచునాన్ను.  

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

యోబు 38:8 => సముదర్ము దాని గరభ్మునుండి పొరిల్ రాగా తలుపులచేత దానిని 

మూసినవాడెవడు? 

యోబు 38:9 => నేను మేఘమును దానికి వసత్రముగాను గాఢాంధకారమును దానికి పొతిత్గుడ డ్గాను 

వేసినపుప్డు నీవుంటివా?  

యోబు 38:10 => దానికి సరిహదుద్ నియమించి దానికి అడ డ్గడియలను తలుపులను పెటిట్ంచినపుప్డు 

యోబు 38:11 => నీవు ఇంతవరకే గాని మరి దగగ్రకు రాకూడదనియు ఇకక్డనే నీ తరంగముల 

పొంగు అణపబడుననియు నేను చెపిప్నపుప్డు నీవుంటివా?  

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషు ఠ్డు  

కీరత్నలు 104:6 => దానిమీద అగాధజలములను నీవు వసత్రమువలె కపిప్తివి. కొండలకుపైగా నీళుల్ 

నిలిచెను. 
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కీరత్నలు 104:7 => నీవు గదిద్ంపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబద్ము విని అవి తవ్రగా 

పారిపోయెను. 

కీరత్నలు 104:8 => నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పరవ్తములెకెక్ను పలల్ములకు 

దిగెను. 

కీరత్నలు 104:9 => అవి మరలివచిచ్ భూమిని కపప్కయుండునటుల్ అవి దాటలేని సరిహదుద్లు నీవు 

వాటికి నియమించితివి. 

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:29 => ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను. 

కీరత్నలు 107:30 => అవి నిమమ్ళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని 

నడిపించెను. 

కీరత్నలు 114:3 => సముదర్ము దానిని చూచి పారిపోయెను యొరాద్ను నది వెనుకకు మళె ల్ను. 

కీరత్నలు 114:4 => కొండలు పొటే ట్ళల్వలెను గుటట్లు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులువేసెను. 

కీరత్నలు 114:5 => సముదర్మా, నీవు పారిపోవుటకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? యొరాద్నూ, నీవు 

వెనుకకు మళుల్టకు నీకేమి తటసిథ్ంచినది? 

కీరత్నలు 114:6 => కొండలారా, మీరు పొటే ల్ళల్వలెను గుటట్లారా, మీరు గొఱఱ్పిలల్లవలెను గంతులు 

వేయుటకు మీకేమి సంభవించినది?  

కీరత్నలు 114:7 => భూమీ, పర్భువు సనిన్ధిని యాకోబు దేవుని సనిన్ధిని వణకుము 

సామెతలు 8:28 => ఆయన పైన ఆకాశమును సిథ్రపరచినపుప్డు జలధారలను ఆయన 

బిగించినపుప్డు 

సామెతలు 8:29 => జలములు తమ సరిహదుద్లు మీరకుండునటుల్ ఆయన సముదర్మునకు 

పొలిమేరను ఏరప్రచినపుప్డు భూమియొకక్ పునాదులను నిరణ్యించినపుప్డు 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 
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శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 50:3 => ఆకాశము చీకటి కమమ్జేయుచునాన్ను అవి గోనెపటట్ ధరింపజేయుచునాన్ను 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

హబకూక్కు 3:8 => యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగర్త 

కలిగినందుననా సముదర్ముమీద నీకు ఉగర్త కలిగినందుననా నీ గుఱఱ్ములను కటుట్కొని రక్షణారథ్మైన 

రథములమీద ఎకిక్ వచుచ్చునాన్వు?  

మారుక్ 4:39 => అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో 

చెపప్గా, గాలి అణగి మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

మారుక్ 6:49 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. 

మారుక్ 6:50 => అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 6:51 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ వారియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు గాలి అణగెను, అందుకు 

వారు తమలోతాము మికిక్లి విభార్ంతినొందిరి; 

లూకా 8:24 => గనుక ఆయన యొదద్కు వచిచ్ పర్భువా పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్మని చెపిప్ 

ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గదిద్ంపగానే అవి అణగి నిమమ్ళమాయెను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:19 => ఇదిగో నీ కటాక్షము నీ దాసునిమీద వచిచ్నది; నా పార్ణము 

రకిష్ంచుటవలన నీవు నాయెడల కనుపరచిన నీ కృపను ఘనపరచితివి; నేను ఆ పరవ్తమునకు 

తపిప్ంచుకొని పోలేను; ఈ కీడు నాకు సంభవించి చచిచ్పోవుదునేమో 

ఆదికాండము 32:7 => యాకోబు మికిక్లి భయపడి తొందరపడి 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

లేవీయకాండము 25:20 => ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? ఇదిగో మేము చలల్ను 

పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 
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యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

యెహోషువ 8:1 => మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 22:16 => భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

2 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 91:5 => రాతిర్వేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను 

కీరత్నలు 106:9 => ఆయన ఎఱఱ్సముదర్మును గదిద్ంపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద 

నడుచునటుల్ వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.  

కీరత్నలు 107:29 => ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను. 

కీ రత్ నలు 1 3 5 : 6 = > ఆకాశమందును భూమియందును సముదర్ములయందును 

మహాసముదర్ములనిన్టి యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు జరిగించువాడు 

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 
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యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

యోనా 1:15 => యోనాను ఎతిత్ సముదర్ములో పడవేసిరి; పడవేయగానే సముదర్ము పొంగకుండ 

ఆగెను. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:51 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ వారియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు గాలి అణగెను, అందుకు 

వారు తమలోతాము మికిక్లి విభార్ంతినొందిరి; 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 
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వచనము 30 

వారికి దూరమున గొపప్ పందుల మంద మేయుచుండగా 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 6:51 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ వారియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు గాలి అణగెను, అందుకు 

వారు తమలోతాము మికిక్లి విభార్ంతినొందిరి; 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

ఆదికాండము 1:7 => దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము కిర్ంది జలములను విశాలము మీది 

జలములను వేరుపరపగా ఆ పర్కారమాయెను. 

ఆదికాండము 8:2 => అగాధ జలముల ఊటలును ఆకాశపు తూములును మూయబడెను; 

ఆకాశమునుండి కురియుచునన్ పర్చండ వరష్ము నిలిచిపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 10:13 => మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ 

పగలంతయు ఆ రాతిర్ అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ 

తూరుప్గాలికి మిడతలు వచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:26 => అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల 

మీదికిని వారి రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 
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నిరగ్మకాండము 15:10 => నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా 

అగాధమైన నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 

యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

2 సమూయేలు 22:16 => భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

కీరత్నలు 29:3 => యెహోవా సవ్రము జలములమీద వినబడుచునన్ది మహిమగల దేవుడు 

ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు. మహాజలములమీద యెహోవా సంచరించుచునాన్డు.  

కీరత్నలు 65:7 => ఆయనే సముదర్ముల ఘోషను వాటి తరంగముల ఘోషను అణచువాడు జనముల 

అలల్రిని చలాల్రుచ్వాడు.  

కీ రత్ నలు 1 3 5 : 6 = > ఆకాశమందును భూమియందును సముదర్ములయందును 

మహాసముదర్ములనిన్టి యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు జరిగించువాడు 

యిరిమ్యా 51:16 => ఆయన ఆజఞ్ ఇయయ్గా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుటుట్ను. 

భూమయ్ంతభాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎకక్జేయును వరష్ము కలుగునటుల్గా ఆయన మెరుపులు 

పుటిట్ంచును తన ధనాగారములలోనుండి గాలిని రావించును.  

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 
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2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

వచనము 31 

ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి పోనిమమ్ని ఆయనను 

వేడుకొనెను. 

మారుక్ 5:1 => వారా సముదర్మునకు అదద్రినునన్ గెరాసేనుల దేశమునకు వచిచ్రి. 

మారుక్ 5:2 => ఆయన దోనె దిగగానే, అపవితార్తమ్ పటిట్నవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచిచ్, 

ఆయనకెదురు పడెను. 

మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

మారుక్ 5:6 => వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెతిత్కొనివచిచ్, ఆయనకు 

నమసాక్రముచేసి 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 
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మారుక్ 5:8 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:9 => మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా 

మేము అనేకులమని చెపిప్ 

మారుక్ 5:10 => తముమ్ను ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవదద్ని ఆయనను మిగుల 

బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

మారుక్ 5:14 => ఆ పందులు మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోను గార్మములలోను ఆ 

సంగతి తెలియజేసిరి. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 5:16 => జరిగినది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవానికి కలిగిన సిథ్తియు పందుల 

సంగతియు ఊరివారికి తెలియజేయగా 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

మారుక్ 5:19 => ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళిల్, పర్భువు నీయందు 

కనికరపడి, నీకు చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

Page  of 1050 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 5:20 => వాడు వెళిల్, యేసు తనకు చేసినవనిన్యు దెకపొలిలో పర్కటింప నారంభింపగా 

అందరు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 8:26 => వారు గలిలయకు ఎదురుగా ఉండు గెరసీనీయుల దేశమునకు వచిచ్రి. 

లూకా 8:27 => ఆయన ఒడుడ్న దిగినపుప్డు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచెచ్ను. వాడు 

దయయ్ములు పటిట్నవాడై, బహుకాలమునుండి బటట్లు కటుట్కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో 

ఉండువాడు కాడు. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 8:34 => మేపుచునన్వారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పటట్ణములోను 

గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 
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లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళిల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 

లూకా 8:36 => అది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవాడేలాగు సవ్సథ్తపొందెనో జనులకు 

తెలియజేయగా 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళిల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళిల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

లూకా 8:39 => జనసమూహము ఆయన కొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు 

తిరిగివచిచ్నపుప్డు వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

ఆదికాండము 10:16 => హివీవ్యులను అరీక్యులను సినీయులను 

ఆదికాండము 15:21 => అమోరీయులను కనానీయులను గిరాగ్షీయులను యెబూసీయులను నీ 

సంతానమున కిచిచ్యునాన్నని అబార్ముతో నిబంధన చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:1 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా 

నినున్చేరిచ్ బహు జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు 

గిరాగ్షీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు 

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత 

మారుక్ 5:2 => ఆయన దోనె దిగగానే, అపవితార్తమ్ పటిట్నవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచిచ్, 

ఆయనకెదురు పడెను. 
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మారుక్ 5:3 => వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని 

బంధింపలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

లూకా 8:27 => ఆయన ఒడుడ్న దిగినపుప్డు ఆ ఊరివాడొకడు ఆయనకు ఎదురుగా వచెచ్ను. వాడు 

దయయ్ములు పటిట్నవాడై, బహుకాలమునుండి బటట్లు కటుట్కొనక, సమాధులలోనేగాని యింటిలో 

ఉండువాడు కాడు. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:6 => అనాతు కుమారుడైన షవుగ్రు దినములలో యాయేలు దినములలో 

రాజమారగ్ములు ఎడారులాయెను పర్యాణసుథ్లు చుటుట్తోర్వలలోనే నడిచిరి. 

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

వచనము 32 

ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి పోయెను; ఇదిగో ఆ 

మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 
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2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

యోవేలు 3:4 => తూరు పటట్ణమా, సీదోను పటట్ణమా, ఫిలిషీత్య పార్ంత వాసులారా, మీతో నాకు 

పనియేమి? నేను చేసినదానికి మీరు నాకు పర్తికారము చేయుదురా? మీరు నాకేమైన చేయుదురా? 

మారుక్ 1:24 => వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు 

వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

లూకా 4:34 => వాడు నజరేయుడవైన యేసూ, మాతో నీకేమి? మముమ్ నశింపజేయ వచిచ్తివా? 

నీవెవడవో నేనెరుగుదును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవని బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 
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లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

2 రాజులు 3:13 => ఎలీషా ఇశార్యేలు రాజును చూచి నాతో నీకు నిమితత్మేమి? నీ 

తలిదండుర్లుంచుకొనిన పర్వకత్లయొదద్కు పొమమ్ని చెపెప్ను.ఆలాగనవదుద్, మోయాబీయులచేతికి 

అపప్గింపవలెనని యెహోవా, రాజులమైన మా ముగుగ్రిని పిలిచెనని ఇశార్యేలు రాజు అతనితో 

అనినపుప్డు 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:21 => అయితే రాజైన నెకో అతనియొదద్కు రాయబారులను పంపి-- 

యూదారాజా నీతో నాకేమి? పూరవ్మునుండి నాకు శతుర్వులగువారిమీదికేగాని నేడు నీమీదికి నేను 

రాలేదు. దేవుడు తవ్రచేయుమని నాకు ఆజాఞ్పించెను గనుక దేవుడు నాతోకూడ ఉండి నినున్ 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన జోలికి నీవు రావదద్ని చెపప్నాజాఞ్పించెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 
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కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 8:34 => ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ 

పార్ంతములను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 4:9 => పిమమ్ట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున 

ఆయనను నిలువబెటిట్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇకక్డ నుండి కిర్ందికి దుముకుము 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 
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వచనము 33 

వాటిని మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోనికి వెళిల్ జరిగిన కారయ్ములనిన్యు దయయ్ములు 

పటిట్నవారి సంగతియు తెలిపిరి. 

లేవీయకాండము 11:7 => పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు 

గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8 => మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక 

అది మీకు హేయము, వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు. 

యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  

యెషయా 65:4 => వారు సమాధులలో కూరుచ్ండుచు రహసయ్సథ్లములలో పర్వేశించుచు 

పందిమాంసము తినుచుందురు అసహయ్పాకములు వారి పాతర్లలో ఉనన్వి  

యెషయా 66:3 => ఎదుద్ను వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱఱ్పిలల్ను బలిగా 

అరిప్ంచువాడు కుకక్ మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేదయ్ము చేయువాడు పందిరకత్ము 

అరిప్ంచువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమమ్ను సుత్తించువానివంటివాడే. వారు 

తమకిషట్మైనటుల్గా తోర్వలను ఏరప్రచుకొనిరి వారి యసహయ్మైన పనులు తమకే యిషట్ముగాఉనన్వి. 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

వచనము 34 
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ఇదిగో ఆ పటట్ణసుథ్లందరు యేసును ఎదురొక్న వచిచ్ ఆయనను చూచి తమ పార్ంతములను 

విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

పర్కటన 12:12 => అందుచేత పరలోకమా, పరలోక నివాసులారా, ఉతస్హించుడి; భూమీ, 

సముదర్మా, మీకు శర్మ; అపవాది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలిసికొని బహు కోర్ధము 

గలవాడై మీయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్డని చెపెప్ను 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 
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మతత్యి 19:8 => ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, 

గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు. 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 
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వచనము 1 

తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ సముదర్ము దాటి తన పటట్ణములో పర్వేశింపగా 

1 రాజులు 22:22 => అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్గా 

ఉందునని చెపప్గా ఆయన నీవు అతని పేర్రేపించి జయము నొందుదువు; పోయి ఆ పర్కారము 

చేయుమని అతనికి సెలవిచెచ్ను. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

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 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

యోబు 2:5 => ఇంకొకసారి నీవు చేయి చాపి అతని యెముకను అతని దేహమును మొతిత్నయెడల 

అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అనెను.  
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యోబు 2:6 => అందుకు యెహోవా అతడు నీ వశమున నునాన్డు; అతని పార్ణము మాతర్ము నీవు 

ముటట్వదద్ని సెలవిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 

యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 
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యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

లూకా 8:33 => అపుప్డు దయయ్ములు ఆ మనుషుయ్ని విడిచిపోయి పందులలో చొచెచ్ను గనుక, ఆ 

మంద పర్పాతమునుండి సరసుస్లోనికి వడిగా పరుగెతిత్ ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

వచనము 2 

ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. యేసు 

వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:14 => ఆ పందులు మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోను గార్మములలోను ఆ 

సంగతి తెలియజేసిరి. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 5:16 => జరిగినది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవానికి కలిగిన సిథ్తియు పందుల 

సంగతియు ఊరివారికి తెలియజేయగా 
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లూకా 8:34 => మేపుచునన్వారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పటట్ణములోను 

గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 

లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళిల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 

లూకా 8:36 => అది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవాడేలాగు సవ్సథ్తపొందెనో జనులకు 

తెలియజేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:17 => ఈ సంగతి ఎఫెసులో కాపురమునన్ సమసత్మైన యూదులకును 

గీర్సు దేశసుథ్లకును తెలియవచిచ్నపుప్డు వారికందరికి భయము కలిగెను గనుక పర్భువైన యేసు 

నామము ఘనపరచబడెను. 

వచనము 3 

ఇదిగో శాసుత్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము అనుకొనగా 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:25 => కాబటిట్ మేము చావనేల? ఈ గొపప్ అగిన్ మముమ్ను దహించును; 

మేము మన దేవుడైన యెహోవా సవ్రము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము. 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 
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1 రాజులు 18:17 => అహాబు ఏలీయాను చూచి ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వాడవు నీవే కావా 

యని అతనితో అనగా 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళిల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళిల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

లూకా 8:39 => జనసమూహము ఆయన కొరకు ఎదురుచూచుచుండెను గనుక యేసు 

తిరిగివచిచ్నపుప్డు వారు ఆయనను చేరుచ్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:39 => వారిని బతిమాలుకొని వెలుపలికి తీసికొనిపోయి పటట్ణము 

విడిచిపొండని వారిని వేడుకొనిరి. 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 
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ఆమోసు 7:12 => మరియు అమజాయ్ ఆమోసుతో ఇటల్నెను దీరఘ్దరీశ్, తపిప్ంచుకొని యూదా 

దేశమునకు పారిపొముమ్; అచచ్టనే బతెత్ము సంపాదించుకొనుము అచచ్టనే నీ వారత్ పర్కటించుము; 

వచనము 4 

యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 8:18 => యేసు తనయొదద్నునన్ జనసమూహమును చూచి అదద్రికి వెళళ్వలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 8:23 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 5:21 => యేసు మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి వెళిల్నపుప్డు బహు జనసమూహము 

ఆయనయొదద్కు కూడి వచెచ్ను. 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  

ఆదికాండము 23:10 => అపుప్డు ఎఫోర్ను హేతు కుమారుల మధయ్ను కూరుచ్ండియుండెను. 

హితీత్యుడైన ఎఫోర్ను తన ఊరి గవిని పర్వేశించువారందరి యెదుట హేతు కుమారులకు వినబడునటుల్ 

అబార్హాముతో చెపిప్న పర్తుయ్తత్రమేమనగా  

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 
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మారుక్ 2:1 => కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట ఆయన మరల కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

లూకా 8:40 => అంతట ఇదిగో సమాజమందిరపు అధికారియైన యాయీరు అను ఒకడు వచిచ్ 

యేసు పాదములమీద పడి 

వచనము 5 

నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 1:32 => సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు 

పటిట్నవారిని ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మారుక్ 2:1 => కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట ఆయన మరల కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను 

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

లూకా 5:18 => ఇదిగో కొందరు మనుషుయ్లు పక్షవాయువుగల యొక మనుషుయ్ని మంచము మీద 

మోసికొని, వానిని లోపలికి తెచిచ్, ఆయన యెదుట ఉంచుటకు పర్యతన్ము చేసిరి గాని 
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లూకా 5:19 => జనులు గుంపుకూడి యుండినందున, వానిని లోపలికి తెచుచ్టకు 

వలల్పడకపోయెను గనుక, ఇంటిమీదికెకిక్ పెంకులు విపిప్, మంచముతో కూడ యేసు ఎదుట వారి 

మధయ్ను వానిని దించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ డ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 2:4 => చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి 

పైగా ఇంటి కపుప్ విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:19 => జనులు గుంపుకూడి యుండినందున, వానిని లోపలికి తెచుచ్టకు 

వలల్పడకపోయెను గనుక, ఇంటిమీదికెకిక్ పెంకులు విపిప్, మంచముతో కూడ యేసు ఎదుట వారి 

మధయ్ను వానిని దించిరి. 

లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 
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యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 9:7 => నీవు పోయి సంతోషముగా నీ అనన్ము తినుము, ఉలాల్సపు మనసుస్తో నీ 

దార్కాష్రసము తార్గుము; ఇదివరకే దేవుడు నీ కిర్యలను అంగీకరించెను. 

యెషయా 40:1 => మీ దేవుడు సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా, 

యెషయా 40:2 => నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యెరూషలేముతో పేర్మగా మాటలాడుడి 

ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన 

సమసత్ పాపముల నిమితత్ము రెండింతలు పొందెనను సమాచారము ఆమెకు పర్కటించుడి.  

యెషయా 44:22 => మంచు విడిపోవునటుల్గా నేను నీ యతికర్మములను మబుబ్ తొలగునటుల్గా నీ 

పాపములను తుడిచివేసియునాన్ను నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను, నాయొదద్కు మళుల్కొనుము.  

యిరిమ్యా 31:33 => ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను 

చేయబోవు నిబంధన యిదే, వారి మనసుస్లలో నా ధరమ్విధి ఉంచెదను, వారి హృదయముమీద దాని 

వార్సెదను; యెహోవా వాకుక్ ఇదే. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 
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గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 5:20 => ఆయన వారి విశావ్సము చూచి మనుషుయ్డా, నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని 

వానితో చెపప్గా, 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:39 => మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రమువలన ఏ విషయములలో 

నీతిమంతులుగా తీరచ్బడలేకపోతిరో ఆ విషయములనిన్టిలో, విశవ్సించు పర్తివాడును ఈయన 

వలననే నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడుననియు మీకు తెలియుగాక. 

రోమీయులకు 4:6 => ఆ పర్కారమే కిర్యలు లేకుండ దేవుడెవనిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ 

మనుషుయ్డు ధనుయ్డని దావీదుకూడ చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

రోమీయులకు 4:8 => పర్భువుచేత నిరోద్షియని ఎంచబడినవాడు ధనుయ్డు, 

రోమీయులకు 5:11 => అంతేకాదు; మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా మనము దేవునియందు 

అతిశయపడుచునాన్ము; ఆయన దావ్రానే మనము ఇపుప్డు సమాధానసిథ్తి పొందియునాన్ము. 
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కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

రూతు 2:8 => అపుప్డు బోయజు రూతుతో నా కుమారీ, నా మాట వినుము; వేరొక పొలములో 

ఏరుకొనుటకు పోవదుద్, దీనిని విడిచి పోవదుద్, ఇచచ్ట నా పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగా ఉండుము. 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

కీరత్నలు 25:18 => నా బాధను నా వేదనను కనుగొనుము నా పాపములనిన్టిని క్షమింపుము. 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

సామెతలు 23:15 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమునకు జాఞ్నము లభించినయెడల నా 

హృదయముకూడ సంతోషించును. 

యెషయా 6:7 => ఇది నీ పెదవులకు తగిలెను గనుక నీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్మాయెను, నీ 

దోషము తొలగిపోయెను అనెను. 
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మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

రోమీయులకు 4:7 => ఏలాగనగా తన అతికర్మములకు పరిహారము నొందినవాడు తన 

పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము నొందినవాడు ధనుయ్డు. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

వచనము 6 

అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు 

తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ మంచమెతిత్కొని నీ 

యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మారుక్ 2:6 => శాసుత్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 
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మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 5:21 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

మతత్యి 26:65 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక 

సాకుష్లతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 10:34 => అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి 

యుండలేదా? 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 
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యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసుత్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 

వచనము 7 

వాడు లేచి తన యింటికి వెళె ల్ను. 

మతత్యి 12:25 => ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ 

యిలల్యినను నిలువదు. 

మతత్యి 16:7 => కాగా వారు మనము రొటెట్లు తేనందున గదా (యీ మాట చెపెప్నని) తమలో 

తాము ఆలోచించుకొనుచుండిరి. 

Page  of 1074 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

కీరత్నలు 44:21 => హృదయ రహసయ్ములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా? 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 8:16 => వారు తమయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

లూకా 9:47 => యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి, ఒక చినన్ బిడ డ్ను తీసికొని తనయొదద్ 

నిలువబెటిట్. 

లూకా 11:17 => ఆయన వారి ఆలోచనలనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే వయ్తిరేకముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్మును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిలుల్ కూలిపోవును. 
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యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 6:61 => యేసు తన శిషుయ్లు దీనినిగూరిచ్ సణుగుకొనుచునాన్రని తనకుతానే యెరిగి 

వారితో ఇటల్నెను దీనివలన మీరు అభయ్ంతరపడుచునాన్రా? 

యోహాను 6 : 6 4 = > మీలో విశవ్సించనివారు కొందరునాన్రని వారితో చెపెప్ను . 

విశవ్సించనివారెవరో, తనున్ అపప్గింపబోవువాడెవడో, మొదటినుండి యేసునకు తెలియును. 

యోహాను 16:19 => వారు తనున్ అడుగగోరుచుండిరని యేసు యెరిగి వారితో ఇటల్నెను కొంచెము 

కాలమైన తరువాత మీరు ననున్ చూడరు, మరి కొంచెము కాలమునకు ననున్ చూచెదరని నేను చెపిప్న 

మాటనుగూరిచ్ మీరు ఒకనితో ఒకడు ఆలోచించుకొనుచునాన్రా? 

యోహాను 16:30 => సమసత్ము ఎరిగినవాడవనియు, ఎవడును నీకు పర్శన్వేయ నగతయ్ము 

లేదనియు, ఇపుప్డెరుగుదుము; దేవునియొదద్నుండి నీవు బయలుదేరి వచిచ్తివని దీనివలన 

నముమ్చునాన్మని చెపప్గా 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 
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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 38:10 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనసుస్లో 

అభిపార్యములు పుటుట్ను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 
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సామెతలు 23:7 => అటిట్వాడు తన ఆంతరయ్ములో లెకక్లు చూచుకొనువాడు తినుము తార్గుము 

అని అతడు నీతో చెపుప్నే గాని అది హృదయములోనుండి వచుచ్ మాట కాదు.  

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

ఆమోసు 4:13 => పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. 

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

1 కొరిందీయులకు 13:5 => అమరాయ్దగా నడువదు; సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు; 

తవ్రగా కోపపడదు; అపకారమును మనసుస్లో ఉంచుకొనదు. 

వచనము 8 

జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషుయ్లకిటిట్ అధికారమిచిచ్న దేవుని మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 2:9 => ఈ పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట 

సులభమా? నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 
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మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

లూకా 5:23 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వని చెపుప్ట సులభమా? నీవు లేచి నడువుమని 

చెపుప్ట సులభమా? 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 5:25 => వెంటనే వాడు వారి యెదుట లేచి, తాను పండుకొనియునన్ మంచము ఎతిత్కొని, 

దేవుని మహిమపరచుచు తన యింటికి వెళె ల్ను. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

యోహాను 5:8 => యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 5:9 => వెంటనే వాడు సవ్సథ్తనొంది తన పరుపెతిత్కొని నడిచెను. 

యోహాను 5:10 => ఆ దినము విశార్ంతిదినము గనుక యూదులు ఇది విశార్ంతిదినము గదా; నీవు 

నీ పరుపెతిత్కొన తగదే అని సవ్సథ్త నొందినవానితో చెపిప్రి. 

యోహాను 5:11 => అందుకు వాడు ననున్ సవ్సథ్పరచినవాడు నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని నాతో 

చెపెప్ననెను. 

యోహాను 5:12 => వారు నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని నీతో చెపిప్నవాడెవడని వానిని అడిగిరి. 
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యోహాను 5:13 => ఆయన ఎవడో సవ్సథ్త నొందినవానికి తెలియలేదు; ఆ చోటను గుంపు 

కూడియుండెను గనుక యేసు తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:11 => జనసమూహములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ 

భాషలో --దేవతలు మనుషయ్రూపము తాలిచ్ మనయొదద్కు దిగివచిచ్ యునాన్రని కేకలువేసి, 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

వచనము 9 

యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను ఒక మనుషుయ్ని 

చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

యెషయా 43:25 => నేను నేనే నా చితాత్నుసారముగా నీ యతికర్మములను తుడిచివేయుచునాన్ను 

నేను నీ పాపములను జాఞ్పకము చేసికొనను. 
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మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

లూకా 5:21 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

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 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 
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యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60 => అతడు మోకాళూ ల్ని పర్భువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని 

గొపప్ శబద్ముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిదిర్ంచెను. సౌలు అతని చావునకు సమమ్తించెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

మతత్యి 9:5 => నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా, లేచి నడువుమని చెపుప్ట 

సులభమా? 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

లూకా 13:12 => యేసు ఆమెను చూచి, రమమ్ని పిలిచి అమామ్, నీ బలహీనతనుండి విడుదల 

పొందియునాన్వని ఆమెతో చెపిప్ 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

మతత్యి 12:8 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకు పర్భువైయునాన్డనెను. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 5:8 => యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని వానితో చెపప్గా 

వచనము 10 

ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూరుచ్ండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును పాపులును అనేకులు వచిచ్ 

ఆయనయొదద్ను ఆయన శిషుయ్లయొదద్ను కూరుచ్ండిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

పరిసయుయ్లు అది చూచి మీ బోధకుడు సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి యెందుకు భోజనము 

చేయుచునాన్డని ఆయన శిషుయ్లనడిగిరి. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 
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మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 5:26 => అందరును విసమ్యమొంది నేడు గొపప్ వింతలు చూచితిమని దేవుని 

మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

లూకా 5:25 => వెంటనే వాడు వారి యెదుట లేచి, తాను పండుకొనియునన్ మంచము ఎతిత్కొని, 

దేవుని మహిమపరచుచు తన యింటికి వెళె ల్ను. 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 23:47 => శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుషుయ్డు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని 

చెపిప్ దేవుని మహిమపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

గలతీయులకు 1:24 => వారు ననున్బటిట్ దేవుని మహిమ పరచిరి. 
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సంఖాయ్కాండము 14:17 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  

లూకా 4:15 => ఆయన అందరి చేత ఘనతనొంది, వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

వచనము 12 

ఆయన ఆ మాటవిని రోగులకేగాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు గదా. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 2:15 => అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూరుచ్ండియుండగా, సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన శిషుయ్లతోను కూరుచ్ండియుండిరి. ఇటిట్వారనేకులుండిరి; 

వారాయనను వెంబడించువారైరి 

మారుక్ 2:16 => పరిసయుయ్లలోనునన్ శాసుత్ర్లు ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను భుజించుట 

చూచి ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి భోజనము చేయుచునాన్డేమని ఆయన శిషుయ్ల 

నడుగగా 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 5:28 => అతడు సమసత్మును విడిచిపెటిట్, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:2 => దానిగుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుతత్దారుడును ధనవంతుడునైన 

జకక్యయ్ అను పేరుగల ఒకడు 

లూకా 19:3 => యేసు ఎవరోయని చూడగోరెను గాని, పొటిట్వాడైనందున జనులు గుంపుకూడి 

యుండుటవలన చూడలేకపోయెను. 

లూకా 19:4 => అపుప్డు యేసు ఆ తోర్వను రానైయుండెను గనుక అతడు ముందుగా పరుగెతిత్, 

ఆయనను చూచుటకు ఒక మేడిచెటెట్కెక్ను. 

లూకా 19:5 => యేసు ఆ చోటికి వచిచ్నపుప్డు, కనున్లెతిత్ చూచి జకక్యాయ్ తవ్రగా దిగుము, నేడు 

నేను నీ యింట నుండవలసియునన్దని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 
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లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

1 రాజులు 19:19 => ఏలీయా అచచ్టనుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన 

ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనునన్ పండెర్ండు అరకల యెడల్చేత దుకిక్ దునిన్ంచుచు 

పండెర్ండవ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలీయా అతని చేరబోయి తన దుపప్టి అతనిమీద వేయగా 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 19:21 => అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళిల్ కాడి యెడల్ను తీసి, వధించి వాటి 

మాంసమును గొరిత్నొగలచేత వంటచేసి జనులకు వడిడ్ంచెను. వారు భోజనము చేసిన తరువాత అతడు 

లేచి ఏలీయా వెంబడి వెళిల్ అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 
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1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 

సామెతలు 29:13 => బీదలును వడిడ్కిచుచ్వారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచుచ్వాడు 

యెహోవాయే. 

పరమగీతము 2:10 => ఇపుప్డు నా పిర్యుడు నాతో మాటలాడుచునాన్డు 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 20:4 => మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డి, యేమి నాయ్యమో అది మీకితుత్నని వారితో 

చెపప్గా వారును వెళిల్రి. 
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మారుక్ 2:13 => ఆయన సముదర్తీరమున మరల నడచిపోవుచుండెను. జనులందరును 

ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన వారికి బోధించెను. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

వచనము 13 

అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. గనుక కనికరమునే 

కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మారుక్ 2:15 => అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూరుచ్ండియుండగా, సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన శిషుయ్లతోను కూరుచ్ండియుండిరి. ఇటిట్వారనేకులుండిరి; 

వారాయనను వెంబడించువారైరి 
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మారుక్ 2:16 => పరిసయుయ్లలోనునన్ శాసుత్ర్లు ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను భుజించుట 

చూచి ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి భోజనము చేయుచునాన్డేమని ఆయన శిషుయ్ల 

నడుగగా 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

లూకా 5:30 => పరిసయుయ్లును వారి శాసుత్ర్లును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల 

తిని తార్గుచునాన్రని ఆయన శిషుయ్లమీద సణిగిరి. 

లూకా 5:31 => అందుకు యేసు రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 5:47 => మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ 

చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 
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1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24 => మరునాడు వారు కైసరయలో పర్వేశించిరి. అపుప్డు కొరేన్లి తన 

బంధువులను ముఖయ్ సేన్హితులను పిలిపించి వారికొరకు కనిపెటుట్కొని యుండెను. 

వచనము 14 

అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును తరచుగా ఉపవాసము 

చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయనను అడుగగా 

మారుక్ 2:16 => పరిసయుయ్లలోనునన్ శాసుత్ర్లు ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను భుజించుట 

చూచి ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి భోజనము చేయుచునాన్డేమని ఆయన శిషుయ్ల 

నడుగగా 

మారుక్ 9:14 => వారు శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారి చుటుట్ బహు జనులు కూడియుండుటయు 

శాసుత్ర్లు వారితో తరిక్ంచుటయు చూచిరి. 

మారుక్ 9:15 => వెంటనే జనసమూహమంతయు ఆయనను చూచి, మిగుల విభార్ంతినొంది 

ఆయనయొదద్కు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ ఆయనకు వందనము చేసిరి. 

మారుక్ 9:16 => అపుప్డాయన మీరు దేనిగూరిచ్ వారితో తరిక్ంచుచునాన్రని వారినడుగగా 
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మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

యెషయా 65:5 => వారు మా దాపునకు రావదుద్ ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము 

పరిశుదుధ్లమని చెపుప్దురు; వీరు నా నాసికారంధర్ములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు 

అగిన్వలెను ఉనాన్రు.  

లూకా 5:30 => పరిసయుయ్లును వారి శాసుత్ర్లును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల 

తిని తార్గుచునాన్రని ఆయన శిషుయ్లమీద సణిగిరి. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళిల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:15 => మనము జనమ్మువలన యూదులమే గాని అనయ్జనులలో చేరిన పాపులము 

కాము. మనుషుయ్డు యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననేగాని ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమున నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడడని యెరిగి మనమును ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 
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మూలమునగాక కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననే నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకై యేసుకీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి యునాన్ము; 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

2 యోహాను 1:10 => ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల వానిని మీ యింట 

చేరుచ్కొనవదుద్; శుభమని వానితో చెపప్ను వదుద్. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మారుక్ 2:15 => అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూరుచ్ండియుండగా, సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన శిషుయ్లతోను కూరుచ్ండియుండిరి. ఇటిట్వారనేకులుండిరి; 

వారాయనను వెంబడించువారైరి 

లూకా 7:34 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును, తార్గుచును వచెచ్ను గనుక మీరు ఇదిగో వీడు 

తిండిపోతును మదయ్పానియు, సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడును అనుచునాన్రు. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

వచనము 15 
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యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు దుఃఖపడగలరా? 

పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు ఉపవాసము 

చేతురు. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

కీరత్నలు 41:4 => యెహోవా నీ దృషిట్యెదుట నేను పాపము చేసియునాన్ను ననున్ కరుణింపుము నా 

పార్ణమును సవ్సథ్పరచుము అని మనవి చేసియునాన్ను.  

కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

యిరిమ్యా 17:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచుము నేను సవ్సథ్త నొందుదును, ననున్ 

రకిష్ంచుము నేను రకిష్ంపబడుదును, నేను నినున్ సోత్తిర్ంచుటకు నీవే కారణభూతుడవు.  

యిరిమ్యా 30:17 => వారు ఎవరును లక్షయ్పెటట్ని సీయోననియు వెలివేయబడినదనియు నీకు పేరు 

పెటుట్చునాన్రు; అయితే నేను నీకు ఆరోగయ్ము కలుగజేసెదను నీ గాయములను మానెప్దను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:31 => అందుకు యేసు రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు. 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

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. 

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 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:15 => ఏలయనగా నేను చేయునది నేనెరుగను; నేను చేయ నిచఛ్యించునది 

చేయక దేవ్షించునదియే చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:16 => ఇచఛ్యింపనిది నేను చేసినయెడల ధరమ్శాసత్రము శేర్షఠ్మైనదైనటుట్ 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 
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రోమీయులకు 7:17 => కావున ఇకను దాని చేయునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని నేను 

కాదు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 7:19 => నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:20 => నేను కోరనిదానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నాయందు నివసించు 

పాపమే గాని యికను నేను కాదు. 

రోమీయులకు 7:21 => కాబటిట్ మేలు చేయగోరు నాకు కీడు చేయుట కలుగుచునన్దను ఒక 

నియమము నాకు కనబడుచునన్ది. 

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? 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 
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1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:12 => ఆసా తన యేలుబడియందు ముపప్ది తొమిమ్దవ సంవతస్రమున 

పాదములలో జబుబ్పుటిట్ తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవాయొదద్ 

విచారణచేయక వైదుయ్లను పటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 26:5 => దుషుట్ల సంఘము నాకు అసహయ్ము భకిత్హీనులతో సాంగతయ్ము చేయను 

కీరత్నలు 42:11 => నా పార్ణమా, నీవేల కుర్ంగియునాన్వు? నాలో నీవేల తొందరపడుచునాన్వు? 

దేవునియందు నిరీక్షణ యుంచుము, ఆయనే నా రక్షణకరత్ నా దేవుడు ఇంకను నేనాయనను 

సుత్తించెదను.  

యెషయా 1:6 => అరకాలు మొదలుకొని తలవరకు సవ్సథ్త కొంచెమైనను లేదు ఎకక్డ చూచినను 

గాయములు దెబబ్లు పచిచ్ పుండుల్ అవి పిండబడలేదు కటట్బడలేదు తైలముతో మెతత్న చేయబడలేదు. 

యిరిమ్యా 8:22 => గిలాదులో గుగిగ్లము ఏమియు లేదా? అకక్డ ఏ వైదుయ్డును లేడా? నా జనులకు 

సవ్సథ్త ఎందుకు కలుగకపోవుచునన్ది? 

మతత్యి 18:11 => మీకేమి తోచును? ఒక మనుషుయ్నికి నూరు గొఱఱ్లుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల  

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

వచనము 16 
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ఎవడును పాత బటట్కు కొర్తత్బటట్ మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ మాసిక బటట్ను వెలితిపరచును 

చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:5 => మరియు యాజకులు విశార్ంతిదినమున దేవాలయములో విశార్ంతిదినమును 

ఉలల్ంఘించియు నిరోద్షులై యునాన్రని మీరు ధరమ్శాసత్రమందు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 22:32 => ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:26 => అందుకాయన ధరమ్శాసత్రమందేమి వార్యబడియునన్ది? నీవేమి చదువుచునాన్వని 

అతని నడుగగా 

యోహాను 10:34 => అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి 

యుండలేదా? 

Page  of 1099 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

సామెతలు 21:3 => నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు 

ఇషట్ము. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 18:11 => మీకేమి తోచును? ఒక మనుషుయ్నికి నూరు గొఱఱ్లుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల  

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళిల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

మతత్యి 18:13 => వాడు దాని కనుగొనినయెడల తొంబదితొమిమ్ది గొఱఱ్లనుగూరిచ్ 

సంతోషించునంతకంటె దానినిగూరిచ్ యెకుక్వగా సంతోషించునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:3 => అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను 
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లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 
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రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 
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1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 
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మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 2:5 => నీ కాఠినయ్మును, మారుప్పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగర్త 

దినమందు, అనగా దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్ బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగర్తను 

సమకూరుచ్కొనుచునాన్వు. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 
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1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

పర్సంగి 7:14 => సుఖదినమునందు సుఖముగా ఉండుము, ఆపదిద్నమునందు యోచించుము; 

తాము చనిపోయిన తరువాత జరుగుదానిని నరులు తెలిసికొనకుండునటుల్ దేవుడు సుఖదుఃఖములను 

జతపరచియునాన్డు. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యిరిమ్యా 7:22 => నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినమున 

దహనబలులను గూరిచ్గాని బలులనుగూరిచ్గాని నేను వారితో చెపప్లేదు, అటిట్వాటినిగూరిచ్ నేను ఏ 

ఆజఞ్యు ఇయయ్లేదు, ఈ ఆజఞ్ను మాతర్మే నేను వానికిచిచ్తిని 

Page  of 1107 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:14 => మరియు నిజముగా మరణము నొందుదువని దురామ్రుగ్నికి నేను 

సెలవియయ్గా అతడు తన పాపము విడిచి, నీతి నాయ్యములను అనుసరించుచు 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 5:31 => అందుకు యేసు రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

Page  of 1108 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:9 => కీర్సుత్ను సంపాదించుకొని, ధరమ్శాసత్రమూలమైన నా నీతిని గాక, కీర్సుత్నందలి 

విశావ్సమువలననైన నీతి, అనగా విశావ్సమునుబటిట్ దేవుడు అనుగర్హించు నీతిగలవాడనై 

ఆయనయందు అగపడు నిమితత్మును, 

వచనము 17 

మరియు పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయరు; పోసినయెడల తితుత్లు పిగిలి, దార్కాష్రసము 

కారిపోవును, తితుత్లు పాడగును. అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ తితుత్లలో పోయుదురు, అపుప్డు ఆ 

రెండును చెడిపోకయుండునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:2 => కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు 

నీవేనా, మేము మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 
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యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

మారుక్ 2:18 => యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్లును ఉపవాసము చేయుట కదుద్. వారు వచిచ్ 

యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును ఉపవాసము చేయుదురు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము 

చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయన నడుగగా 

మారుక్ 2:19 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ కాలమున పెండిల్ ఇంటివారు 

ఉపవాసము చేయదగునా? పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ంతకాలము ఉపవాసము చేయదగదు 

గాని 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

మారుక్ 2:21 => ఎవడును పాతబటట్కు కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల ఆ కొర్తత్మాసిక 

పాతబటట్ను వెలితిపరచును, చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

Page  of 1110 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 2:22 => ఎవడును పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయడు; పోసినయెడల 

దార్కాష్రసము ఆ తితుత్లను పిగులుచ్ను, రసమును తితుత్లును చెడును; అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ 

తితుత్లలో పోయవలెనని చెపెప్ను. 

లూకా 5:33 => వారాయనను చూచి యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పార్రథ్నలు చేయుదురు; 

ఆలాగే పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును చేయుదురు గాని, నీ శిషుయ్లు తిని తార్గుచునాన్రే అని చెపిప్రి. 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:36 => ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెపెప్ను. ఎటల్నగా ఎవడును పాతబటట్కు 

కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల కొర్తత్ది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక 

కొర్తత్దానిలోనుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలియదు. 

లూకా 5:37 => ఎవడును పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయడు; పోసినయెడల కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము తితుత్లను పిగులుచ్ను, రసము కారిపోవును, తితుత్లును పాడగును. 

లూకా 5:38 => అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొతత్ తితుత్లలో పోయవలెను. 

లూకా 5:39 => పాత దార్కాష్రసము తార్గి వెంటనే కొర్తత్ దానిని కోరువాడెవడును లేడు; పాతదే 

మంచిదనునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:9 => తామే నీతిమంతులని తముమ్ నముమ్కొని యితరులను తృణీకరించు కొందరితో 

ఆయన ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 
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లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

వచనము 18 

ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ నా కుమారెత్ 

యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 
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మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

నాయ్యాధిపతులు 14:11 => వారు అతని చూచినపుప్డు అతనియొదద్ నుండుటకు ముపప్దిమంది 

సేన్హితులను తోడుకొనివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:13 => మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముపప్ది సనన్పు 

నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను నాకియయ్వలెనని వారితో చెపప్గా వారు మేము ఒపుప్కొందుము, నీ 

విపుప్డు కథను వేయుమని అతనితో చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:15 => ఏడవ దినమున వారు సమోస్ను భారయ్తో ఇటల్నిరి నీ పెనిమిటి ఆ 

విపుప్డు కథ భావమును మాకు తెలుపునటుల్ అతని లాలనచేయుము, లేనియెడల మేము అగిన్వేసి నినున్ 

నీ తండిర్ యింటివారిని కాలిచ్వేసెదము; మా ఆసిత్ని సావ్ధీనపరచుకొనుటకే మముమ్ను పిలిచితిరా? 

అనిరి. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:16 => కాబటిట్ సమోస్ను భారయ్ అతని పాదములయొదద్ పడి యేడుచ్చు నీవు 

ననున్ దేవ్షించితివి గాని పేర్మింపలేదు. నీవు నా జనులకు ఒక విపుప్డు కథను వేసితివి, దాని నాకు 

తెలుపవైతివి అనగా అతడు నేను నా తలిదండుర్లకైనను దాని తెలుపలేదు, నీకు తెలుపుదునా? 

అనినపుప్డు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతనియొదద్ ఏడుచ్చువచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:17 => ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందరపెటిట్నందున అతడు ఆమెకు దాని 

తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విపుప్డు కథను తెలిపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:18 => ఏడవ దినమున సూరుయ్డు అసత్మింపక మునుపు ఆ ఊరివారు 

తేనెకంటె తీపియైనదేది? సింహముకంటె బలమైనదేది? అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో 

దునన్కపోయినయెడల నా విపుప్డు కథను విపప్లేకయుందురని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:19 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిమీదికి మరల రాగా అతడు అషెక్లోనుకు పోయి 

వారిలో ముపప్దిమందిని చంపి వారి సొముమ్ను దోచుకొని తన విపుప్డు కథ భావమును చెపిప్నవారికి 

బటట్లనిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:20 => అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు 

సేన్హితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియయ్బడెను. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

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. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 
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పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

లూకా 24:13 => ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇదద్రు యెరూషలేమునకు ఆమడ దూరమున ఉనన్ 

ఎమామ్యు అను ఒక గార్మమునకు వెళుల్చు 

లూకా 24:14 => జరిగిన ఈ సంగతులనిన్టినిగూరిచ్ యొకరితోనొకరు సంభాషించుచుండిరి. 

లూకా 24:15 => వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగగ్రకువచిచ్ 

వారితో కూడ నడిచెను; 

లూకా 24:16 => అయితే వారాయనను గురుత్పటట్లేకుండ వారి కనున్లు మూయబడెను. 

లూకా 24:17 => ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ మాటలేమని 

అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి. 

లూకా 24:18 => వారిలో కె ల్యొపా అనువాడు యెరూషలేములో బస చేయుచుండి, యీ 

దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

లూకా 24:21 => ఇశార్యేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము నిరీకిష్ంచియుంటిమి; 

ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి మూడుదినములాయెను. 

యోహాను 16:6 => నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపిప్నందున మీ హృదయము ధుఃఖముతో 

నిండియునన్ది. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

యోబు 29:5 => సరవ్శకుత్డు ఇంకను నాకు తోడైయుండెను నా పిలల్లు నా చుటుట్నుండిరి 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

దానియేలు 10:2 => ఆ దినముల యందు దానియేలను నేను మూడు వారములు 

దుఃఖపార్పుత్డనైతిని. 

యోవేలు 2:16 => జనులను సమకూరుచ్డి, సమాజకూటము పర్తిషిఠ్ంచుడి, పెదద్లను 

పిలువనంపించుడి, చినన్వారిని సత్నయ్పానము చేయు బిడ డ్లను తోడుకొని రండి; పెండిల్కుమారుడు 

అంతఃపురములోనుండియు పెండిల్కుమారెత్ గదిలోనుండియు రావలయును.  

జెకరాయ్ 7:3 => యెహోవాను శాంతిపరచుటకై మందిరమునొదద్నునన్ యాజకులను పర్వకత్లను 

మనవి చేయగా 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:17 => మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని 

మీరు రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 

మతత్యి 22:1 => యేసు వారికుతత్రమిచుచ్చు తిరిగి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను. 
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మారుక్ 16:10 => ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడుచ్చుండగా ఆమె వెళిల్ ఆ సంగతి వారికి 

తెలియజేసెను గాని, 

లూకా 17:22 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను మనుషయ్కుమారుని దినములలో 

ఒకదినము చూడవలెనని మీరు కోరు దినములు వచుచ్నుగాని మీరు ఆ దినమును చూడరు. 

యోహాను 16:4 => అవి జరుగుకాలము వచిచ్నపుప్డు నేను వాటినిగూరిచ్ మీతో చెపిప్తినని మీరు 

జాఞ్పకము చేసికొనులాగున యీ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను; నేను మీతో కూడ ఉంటిని గనుక 

మొదటనే వీటిని మీతో చెపప్లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

వచనము 19 

యేసు లేచి అతని వెంట వెళె ల్ను; ఆయన శిషుయ్లు కూడ వెళిల్రి. 

ఆదికాండము 33:14 => నా పర్భువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళల్వలెను. నేను నా 

పర్భువు నొదద్కు శేయీరునకు వచుచ్వరకు, నా ముందరనునన్ మందలు నడువగలిగిన కొలదిని ఈ 

పిలల్లు నడువగలిగిన కొలదిని వాటిని మెలల్గా నడిపించుకొని వచెచ్దనని అతనితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 125:3 => నీతిమంతులు పాపము చేయుటకు తమ చేతులు చాపకుండునటుల్ భకిత్హీనుల 

రాజదండము నీతిమంతుల సావ్సథ్య్ముమీద నుండదు.  

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  
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యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

1 కొరిందీయులకు 3:1 => సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధులైన మనుషుయ్లతో మాటలాడినటుల్ నేను 

మీతో మాటలాడలేకపోతిని. శరీర సంబంధులైన మనుషుయ్లే అనియు, కీర్సుత్నందు పసిబిడ డ్లే అనియు, 

మీతో మాటలాడవలసివచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:2 => అపప్టిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిముమ్ను 

పెంచితినిగాని అనన్ముతో మిముమ్ను పెంచలేదు. మీరింకను శరీర సంబంధులై యుండుటవలన 

ఇపుప్డును మీరు బలహీనులైయునాన్రు కారా? 

1 కొరిందీయులకు 13:13 => కాగా విశావ్సము, నిరీక్షణ, పేర్మ యీ మూడును నిలుచును; వీటిలో 

శేర్షఠ్మైనది పేర్మయే. 

లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:9 => నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు 

పర్తిషిట్తములు కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు. 

2 రాజులు 5:19 => నయమాను చెపప్గా ఎలీషా నెమమ్దిగలిగి పొమమ్ని అతనికి సెలవిచెచ్ను. అతడు 

ఎలీషా యొదద్నుండి వెళిల్ కొంత దూరము సాగిపోయెను. 

మారుక్ 2:21 => ఎవడును పాతబటట్కు కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల ఆ కొర్తత్మాసిక 

పాతబటట్ను వెలితిపరచును, చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

లూకా 5:36 => ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెపెప్ను. ఎటల్నగా ఎవడును పాతబటట్కు 

కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల కొర్తత్ది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక 

కొర్తత్దానిలోనుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలియదు. 
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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 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

వచనము 20 

ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల యొక సతరీ 

యెహోషువ 9:4 => వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, 

తమ గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదె ద్లు తీసికొని 

యోబు 32:19 => నా మనసుస్ తెరువబడని దార్కాష్రసపు తితిత్వలె నునన్ది కొర్తత్ తితుత్లవలె అది 

పగిలిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 119:83 => నేను పొగ తగులుచునన్ సిదె ద్వలెనైతిని అయినను నీ కటట్డలను నేను 

మరచుటలేదు. 

లేవీయకాండము 19:19 => మీరు నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి 

జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; 

బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ వేసికొనకూడదు. 

2 రాజులు 5:19 => నయమాను చెపప్గా ఎలీషా నెమమ్దిగలిగి పొమమ్ని అతనికి సెలవిచెచ్ను. అతడు 

ఎలీషా యొదద్నుండి వెళిల్ కొంత దూరము సాగిపోయెను. 

మారుక్ 2:22 => ఎవడును పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయడు; పోసినయెడల 

దార్కాష్రసము ఆ తితుత్లను పిగులుచ్ను, రసమును తితుత్లును చెడును; అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ 

తితుత్లలో పోయవలెనని చెపెప్ను. 
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లూకా 5:36 => ఆయన వారితో ఒక ఉపమానము చెపెప్ను. ఎటల్నగా ఎవడును పాతబటట్కు 

కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల కొర్తత్ది దానిని చింపివేయును; అదియునుగాక 

కొర్తత్దానిలోనుండి తీసిన ముకక్ పాతదానితో కలియదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

వచనము 21 

నేను ఆయన పైవసత్రము మాతర్ము ముటిట్తే బాగుపడుదునని తనలో తాను అనుకొని, ఆయన వెనుకకు 

వచిచ్ ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

మారుక్ 5:24 => ఆయన అతనితో కూడ వెళె ల్ను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి 

ఆయన మీద పడుచుండిరి. 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 5:26 => తనకు కలిగినదంతయు వయ్యము చేసికొని, యెంతమాతర్మును పర్యోజనములేక 

మరింత సంకటపడెను. 

మారుక్ 5:27 => ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న 

బాగుపడుదుననుకొని,  

మారుక్ 5:28 => జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రము ముటెట్ను. 

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 
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మారుక్ 5:30 => వెంటనే యేసు తనలోనుండి పర్భావము బయలువెళె ల్నని తనలోతాను గర్హించి, 

జనసమూహమువైపు తిరిగి నా వసత్రములు ముటిట్నదెవరని అడుగగా 

మారుక్ 5:31 => ఆయన శిషుయ్లు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచునాన్వే; ననున్ 

ముటిట్నదెవడని అడుగుచునాన్వా? అనిరి. 

మారుక్ 5:32 => ఆ కారయ్ము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుటుట్ చూచెను. 

మారుక్ 5:33 => అపుప్డా సతరీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచు వచిచ్, ఆయన ఎదుట 

సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:35 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

కొందరు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర్మపెటుట్దువనిరి. 

మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

Page  of 1122 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 5:42 => వెంటనే ఆ చినన్ది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండెర్ండు సంవతస్రముల పార్యము 

గలది. వెంటనే వారు బహుగా విసమ్యమొందిరి. 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

లూకా 8:41 => యించుమించు పండెర్ండేండల్ యీడుగల తన యొకక్తే కుమారెత్ చావ సిదధ్ముగ 

ఉనన్ది గనుక తన యింటికి రమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళుల్చుండగా 

జనసమూహములు ఆయనమీద పడుచుండిరి.  

లూకా 8:42 => అపుప్డు పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వరోగముగల యొక సతరీ (కొనిన్ పార్చీన 

పర్తులలో సతరీ యుండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి యంతయు వైదుయ్లకు వయ్యము చేసి, అని 

కూరచ్బడినది) యెవనిచేతను సవ్సథ్త నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచిచ్ 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

లూకా 8:45 => యేసు ఎవడో ననున్ ముటెట్ను, పర్భావము నాలోనుండి వెడలిపోయినదని, నాకు 

తెలిసినదనెను. 

లూకా 8:46 => తాను మరుగై యుండలేదని, ఆ సతరీ చూచి, వణకుచు వచిచ్ ఆయన యెదుట 

సాగిలపడి, తాను ఎందునిమితత్ము ఆయనను ముటెట్నో, వెంటనే తాను ఏలాగు సవ్సథ్పడెనో ఆ సంగతి 

పర్జలందరియెదుట తెలియజెపెప్ను. 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:49 => యేసు ఆ మాట విని భయపడవదుద్, నమిమ్కమాతర్ముంచుము, ఆమె 

సవ్సథ్పరచబడునని అతనితో చెపిప్ 
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లూకా 8:50 => యింటికి వచిచ్నపుప్డు పేతురు యోహాను యాకోబు అను వారిని ఆ చినన్దాని 

తలిదండుర్లను తపప్ మరెవరిని ఆయన లోపలికి రానియయ్లేదు. 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

లూకా 8:53 => ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి. 

లూకా 8:54 => అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్పటుట్కొని చినన్దానా, లెమమ్ని చెపప్గా 

లూకా 8:55 => ఆమె పార్ణము తిరిగివచెచ్ను గనుక వెంటనే ఆమె లేచెను. అపుప్డాయన ఆమెకు 

భోజనము పెటుట్డని ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 8:56 => ఆమె తలిదండుర్లు విసమ్యము నొందిరి. అంతట ఆయన-- జరిగినది ఎవనితోను 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను. 

లూకా 8:49 => యేసు ఆ మాట విని భయపడవదుద్, నమిమ్కమాతర్ముంచుము, ఆమె 

సవ్సథ్పరచబడునని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 

లూకా 18:18 => ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు 

నేనేమి చేయవలెనని ఆయన నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:15 => ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల లేఖనములను చదివిన తరువాత 

సమాజమందిరపు అధికారులు సహోదరులారా, పర్జలకు మీరు ఏదైన బోధవాకయ్ము చెపప్వలెనని 

యునన్యెడల చెపుప్డని వారికి వరత్మానము చేసిరి. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 
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మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 17:14 => వారు జనసమూహము నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 

మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 8:42 => అపుప్డు పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వరోగముగల యొక సతరీ (కొనిన్ పార్చీన 

పర్తులలో సతరీ యుండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి యంతయు వైదుయ్లకు వయ్యము చేసి, అని 

కూరచ్బడినది) యెవనిచేతను సవ్సథ్త నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచిచ్ 
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లూకా 8:49 => యేసు ఆ మాట విని భయపడవదుద్, నమిమ్కమాతర్ముంచుము, ఆమె 

సవ్సథ్పరచబడునని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 4:47 => యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచ్నని అతడు విని ఆయనయొదద్కు వెళిల్, 

తన కుమారుడు చావ సిదధ్మైయుండెను గనుక ఆయనవచిచ్ అతని సవ్సథ్పరచవలెనని వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:49 => అందుకా పర్ధాని పర్భువా, నా కుమారుడు చావకమునుపే రమమ్ని ఆయనను 

వేడుకొనెను. 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

మతత్యి 8:9 => నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతికిర్ంద సైనికులునాన్రు; నేను 

ఒకని పొమమ్ంటే పోవును, ఒకని రమమ్ంటే వచుచ్ను, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని 

యుతత్రమిచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

యోహాను 11:21 => మారత్ యేసుతో పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు 

చావకుండును. 

యోహాను 11:22 => ఇపుప్డైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకనుగర్హించునని 

యెరుగుదుననెను. 

యోహాను 11:25 => అందుకు యేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే; నాయందు 

విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్దుకును; 

యోహాను 11:32 => అంతట మరియ యేసు ఉనన్ చోటికి వచిచ్, ఆయనను చూచి, ఆయన 

పాదములమీద పడి పర్భువా, నీవికక్డ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండుననెను. 
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మతత్యి 8:7 => యేసు నేను వచిచ్ వాని సవ్సథ్పరచెదనని అతనితో చెపప్గా 

మతత్యి 9:23 => అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ్, పిలల్న గోర్వులు వాయించు వారిని, 

గొలుల్ చేయుచుండు జనసమూహమును చూచి 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళిల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

వచనము 22 

యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ విశావ్సము నినున్ 

బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

మతత్యి 8:7 => యేసు నేను వచిచ్ వాని సవ్సథ్పరచెదనని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

మతత్యి 9:23 => అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ్, పిలల్న గోర్వులు వాయించు వారిని, 

గొలుల్ చేయుచుండు జనసమూహమును చూచి 
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మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

వచనము 23 

అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ్, పిలల్న గోర్వులు వాయించు వారిని, గొలుల్ చేయుచుండు 

జనసమూహమును చూచి 

మారుక్ 5:25 => పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక 

వైదుయ్లచేత ఎనోన్ తిపప్లుపడి 

మారుక్ 5:26 => తనకు కలిగినదంతయు వయ్యము చేసికొని, యెంతమాతర్మును పర్యోజనములేక 

మరింత సంకటపడెను. 

మారుక్ 5:27 => ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న 

బాగుపడుదుననుకొని,  

మారుక్ 5:28 => జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రము ముటెట్ను. 

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

మారుక్ 5:30 => వెంటనే యేసు తనలోనుండి పర్భావము బయలువెళె ల్నని తనలోతాను గర్హించి, 

జనసమూహమువైపు తిరిగి నా వసత్రములు ముటిట్నదెవరని అడుగగా 

మారుక్ 5:31 => ఆయన శిషుయ్లు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచునాన్వే; ననున్ 

ముటిట్నదెవడని అడుగుచునాన్వా? అనిరి. 

మారుక్ 5:32 => ఆ కారయ్ము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుటుట్ చూచెను. 

మారుక్ 5:33 => అపుప్డా సతరీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచు వచిచ్, ఆయన ఎదుట 

సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 5:35 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

కొందరు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర్మపెటుట్దువనిరి. 

మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

మారుక్ 5:42 => వెంటనే ఆ చినన్ది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండెర్ండు సంవతస్రముల పార్యము 

గలది. వెంటనే వారు బహుగా విసమ్యమొందిరి. 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

లూకా 8:43 => ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను, వెంటనే ఆమె రకత్సార్వము నిలిచిపోయెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

లూకా 8:45 => యేసు ఎవడో ననున్ ముటెట్ను, పర్భావము నాలోనుండి వెడలిపోయినదని, నాకు 

తెలిసినదనెను. 
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లూకా 8:46 => తాను మరుగై యుండలేదని, ఆ సతరీ చూచి, వణకుచు వచిచ్ ఆయన యెదుట 

సాగిలపడి, తాను ఎందునిమితత్ము ఆయనను ముటెట్నో, వెంటనే తాను ఏలాగు సవ్సథ్పడెనో ఆ సంగతి 

పర్జలందరియెదుట తెలియజెపెప్ను. 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:49 => యేసు ఆ మాట విని భయపడవదుద్, నమిమ్కమాతర్ముంచుము, ఆమె 

సవ్సథ్పరచబడునని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 8:50 => యింటికి వచిచ్నపుప్డు పేతురు యోహాను యాకోబు అను వారిని ఆ చినన్దాని 

తలిదండుర్లను తపప్ మరెవరిని ఆయన లోపలికి రానియయ్లేదు. 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

లూకా 8:52 => ఏడవ్వదుద్, ఆమె నిదిర్ంచుచునన్దే గాని చనిపోలేదని చపెప్ను. 

లూకా 8:53 => ఆమె చనిపోయెనని వారెరిగి ఆయనను అపహసించిరి. 

లూకా 8:54 => అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్పటుట్కొని చినన్దానా, లెమమ్ని చెపప్గా 

లూకా 8:55 => ఆమె పార్ణము తిరిగివచెచ్ను గనుక వెంటనే ఆమె లేచెను. అపుప్డాయన ఆమెకు 

భోజనము పెటుట్డని ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 8:56 => ఆమె తలిదండుర్లు విసమ్యము నొందిరి. అంతట ఆయన-- జరిగినది ఎవనితోను 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 15:25 => ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రకత్సార్వము ఇంక 

అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, ఆమె అపవితర్త 

ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె అపవితుర్రాలు. 
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లేవీయకాండము 15:26 => ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె 

కడగానునన్పప్టి మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి 

అపవితర్తవలె అపవితర్మగును. 

లేవీయకాండము 15:27 => వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  

లేవీయకాండము 15:28 => ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు 

లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లేవీయకాండము 15:30 => యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని 

దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 15:31 => ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస సథ్లమును 

అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త కలుగకుండ 

మీరు వారిని కాపాడవలెను. 

లేవీయకాండము 15:32 => సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని అపవితర్త గలవాని 

గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, 

అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే. 

లేవీయకాండము 15:33 =>  సార్వముగల సతరీ పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు 

వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.   

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మారుక్ 5:28 => జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రము ముటెట్ను. 
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మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

మారుక్ 8:22 => అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక 

గుర్డిడ్వాని తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ డ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

సంఖాయ్కాండము 15:38 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము. వారు తమ తర తరములకు తమ 

బటట్ల అంచులకు కుచుచ్లు చేసికొని అంచుల కుచుచ్లమీద నీలిసూతర్ము తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:12 => నీవు కపుప్కొను నీ బటట్ నాలుగు చెంగులకు అలిల్కలను 

చేసికొనవలెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

నిరగ్మకాండము 39:26 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సేవ చేయుటకు ఒకొక్కక్ గంటను 

ఒకొక్కక్ దానిమమ్పండును ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్ ఉంచిరి. 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 
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లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

వచనము 24 

సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా వారాయనను 

అపహసించిరి. 

మారుక్ 5:26 => తనకు కలిగినదంతయు వయ్యము చేసికొని, యెంతమాతర్మును పర్యోజనములేక 

మరింత సంకటపడెను. 

మారుక్ 5:27 => ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న 

బాగుపడుదుననుకొని,  

మారుక్ 5:28 => జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రము ముటెట్ను. 

మారుక్ 5:29 => వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని 

గర్హించుకొనెను. 

మారుక్ 5:30 => వెంటనే యేసు తనలోనుండి పర్భావము బయలువెళె ల్నని తనలోతాను గర్హించి, 

జనసమూహమువైపు తిరిగి నా వసత్రములు ముటిట్నదెవరని అడుగగా 

మారుక్ 5:31 => ఆయన శిషుయ్లు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచునాన్వే; ననున్ 

ముటిట్నదెవడని అడుగుచునాన్వా? అనిరి. 

మారుక్ 5:32 => ఆ కారయ్ము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుటుట్ చూచెను. 

మారుక్ 5:33 => అపుప్డా సతరీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచు వచిచ్, ఆయన ఎదుట 

సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:45 => యేసు ఎవడో ననున్ ముటెట్ను, పర్భావము నాలోనుండి వెడలిపోయినదని, నాకు 

తెలిసినదనెను. 
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లూకా 8:46 => తాను మరుగై యుండలేదని, ఆ సతరీ చూచి, వణకుచు వచిచ్ ఆయన యెదుట 

సాగిలపడి, తాను ఎందునిమితత్ము ఆయనను ముటెట్నో, వెంటనే తాను ఏలాగు సవ్సథ్పడెనో ఆ సంగతి 

పర్జలందరియెదుట తెలియజెపెప్ను. 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ డ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

వచనము 25 

జనసమూహమును పంపివేసి, ఆయన లోపలికి వెళిల్ ఆమె చెయియ్ పటుట్కొనగానే ఆ చినన్ది లేచెను. 

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

లూకా 17:19 => నీవు లేచి పొముమ్, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:42 => యేసు చూపుపొందుము, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

హెబీర్యులకు 4:2 => వారికి పర్కటింపబడినటుల్ మనకును సువారత్ పర్కటింపబడెను, గాని వారు 

వినిన వారితో విశావ్సము గలవారై కలిసియుండలేదు గనుక వినన్ వాకయ్ము వారికి 

నిష పర్యోజనమైనదాయెను.  

మతత్యి 17:18 => అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ 

గడియనుండి ఆ చినన్వాడు సవ్సథ్తనొందెను. 

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 
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ఆదికాండము 43:29 => అపుప్డతడు కనున్లెతిత్ తన తలిల్ కుమారుడును తన తముమ్డైన 

బెనాయ్మీనును చూచి మీరు నాతో చెపిప్న మీ తముమ్డు ఇతడేనా? అని అడిగి నా కుమారుడా, దేవుడు 

నినున్ కరుణించును గాక 

రూతు 2:8 => అపుప్డు బోయజు రూతుతో నా కుమారీ, నా మాట వినుము; వేరొక పొలములో 

ఏరుకొనుటకు పోవదుద్, దీనిని విడిచి పోవదుద్, ఇచచ్ట నా పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగా ఉండుము. 

సామెతలు 1:8 => నా కుమారుడా, నీ తండిర్ ఉపదేశము ఆలకింపుము నీ తలిల్ చెపుప్ బోధను 

తోర్సివేయకుము. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

వచనము 26 

ఈ సమాచారము ఆ దేశమంతటను వాయ్పించెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 9:19 => యేసు లేచి అతని వెంట వెళె ల్ను; ఆయన శిషుయ్లు కూడ వెళిల్రి. 

మారుక్ 5:35 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

కొందరు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర్మపెటుట్దువనిరి. 
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మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

లూకా 8:49 => యేసు ఆ మాట విని భయపడవదుద్, నమిమ్కమాతర్ముంచుము, ఆమె 

సవ్సథ్పరచబడునని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 8:50 => యింటికి వచిచ్నపుప్డు పేతురు యోహాను యాకోబు అను వారిని ఆ చినన్దాని 

తలిదండుర్లను తపప్ మరెవరిని ఆయన లోపలికి రానియయ్లేదు. 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

మతత్యి 11:17 => మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని 

మీరు రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:25 => యిరీమ్యాయు యోషీయానుగూరిచ్ పర్లాపవాకయ్ము చేసెను, 

గాయకులందరును గాయకురాండర్ందరును తమ పర్లాపవాకయ్ములలో అతనిగూరిచ్ పలికిరి; 

నేటివరకు యోషీయానుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులలో ఆలాగు చేయుట వాడుక ఆయెను . 

పర్లాపవాకయ్ములలో అటిట్వి వార్యబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 9:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలోచింపుడి, 

రోదనము చేయు సతరీలను కనుగొనుడి వారిని పిలువనంపుడి, తెలివిగల సతరీలను కనుగొనుడి వారిని 

పిలువనంపుడి. 

యిరిమ్యా 9:18 => మన కనున్లు కనీన్ళుల్ విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్ 

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు రోదనధవ్ని చేయవలెను. 
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యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

మారుక్ 5:39 => లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని 

చనిపోలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

లూకా 7:32 => సంతవీధులలో కూరుచ్ండియుండి మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు 

నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని మీరేడవ్ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొని పిలుపులాట 

లాడుకొను పిలల్కాయలను పోలియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

ఎజార్ 2:65 => వీరుగాక వీరి దాసులును దాసురాండుర్ను ఏడు వేల మూడువందల ముపప్ది 

యేడుగురు. మరియు వారిలో గాయకులును గాయకురాండుర్ను రెండువందలమంది యుండిరి. 

వచనము 27 

యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు కుమారుడా, 

మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 
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1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 17:19 => అతడు నీ బిడ డ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని 

తానునన్ పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

1 రాజులు 17:23 => ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని 

తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 

1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40 => పేతురు అందరిని వెలుపలికి పంపి మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి 

శవమువైపు తిరిగి తబితా, లెమమ్నగా ఆమె కనున్లు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూరుచ్ండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10 => అంతట పౌలు కిర్ందికివెళిల్ అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొని మీరు 

తొందరపడకుడి, అతని పార్ణమతనిలో నునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:4 => యేసు అది విని యీ వాయ్ధి మరణముకొరకు వచిచ్నది కాదుగాని దేవుని 

కుమారుడు దానివలన మహిమపరచబడునటుల్ దేవుని మహిమకొరకు వచిచ్నదనెను. 

యోహాను 11:11 => ఆయన యీ మాటలు చెపిప్న తరువాత మన సేన్హితుడైన లాజరు 

నిదిర్ంచుచునాన్డు; అతని మేలుకొలుప వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 11:12 => శిషుయ్లు పర్భువా, అతడు నిదిర్ంచినయెడల బాగుపడుననిరి. 
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యోహాను 11:13 => యేసు అతని మరణమునుగూరిచ్ ఆ మాట చెపెప్ను గాని వారు ఆయన నిదర్ 

విశార్ంతినిగూరిచ్ చెపెప్ననుకొనిరి. 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసుత్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 

మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  
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ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళిల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

వచనము 28 

ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. యేసు నేను ఇది 

చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

2 రాజులు 4:32 => ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద 

పెటట్బడియుండుట చూచి 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

Page  of 1141 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 4:34 => మంచముమీద ఎకిక్ బిడ డ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను 

తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడ డ్మీద పొడుగుగా 

పండుకొనగా ఆ బిడ డ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను. 

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడ డ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 

2 రాజులు 4:36 => అపుప్డతడు గేహజీని పిలిచి ఆ షూనేమీయురాలిని పిలుచుకొని రమమ్నగా 

వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు నీ కుమారుని ఎతిత్కొనుమని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

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. 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

మారుక్ 8:23 => ఆయన ఆ గుర్డిడ్వాని చెయియ్పటుట్కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొనిపోయి, వాని 

కనున్లమీద ఉమిమ్వేసి, వానిమీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచునన్దా? అని వానినడుగగా, 

మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

లూకా 8:54 => అయితే ఆయన ఆమె చెయియ్పటుట్కొని చినన్దానా, లెమమ్ని చెపప్గా 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 
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మారుక్ 5:40 => అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని 

బయటకు పంపివేసి, ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది 

పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

వచనము 29 

వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి కనున్లు ముటిట్ మీ 

నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 14:1 => ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము 

విని 

మతత్యి 14:2 => ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; 

అందువలననే అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:45 => అయితే వాడు వెళిల్ దానినిగూరిచ్ విసాత్రముగా పర్కటించుటకును, ఆ సంగతి 

పర్చురము చేయుటకును ఆరంభించెను గనుక ఆయన ఇక పటట్ణములో బహిరంగముగా 

పర్వేశింపలేక, వెలుపల అరణయ్పర్దేశములలో నుండెను. నలుదికుక్లనుండి జనులు ఆయనయొదద్కు 

వచుచ్చుండిరి 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 
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లూకా 4:37 => అంతట ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము ఆ పార్ంతములందంతటను వాయ్పించెను. 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

వచనము 30 

అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 8:22 => అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక 

గుర్డిడ్వాని తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 8:23 => ఆయన ఆ గుర్డిడ్వాని చెయియ్పటుట్కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొనిపోయి, వాని 

కనున్లమీద ఉమిమ్వేసి, వానిమీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచునన్దా? అని వానినడుగగా, 

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 
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యోహాను 9:1 => ఆయన మారగ్మున పోవుచుండగా పుటుట్ గుర్డిడ్యైన యొక మనుషుయ్డు కనబడెను. 

యోహాను 9:2 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, వీడు గుర్డిడ్వాడై పుటుట్టకు ఎవడు పాపము చేసెను? 

వీడా, వీని కనన్వారా? అని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

యోహాను 9:8 => కాబటిట్ పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారును వీడు 

కూరుచ్ండి భిక్షమెతుత్కొనువాడు కాడా అనిరి. 

యోహాను 9:9 => వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియునన్ యొకడని మరికొందరును 

అనిరి; వాడైతే నేనే యనెను. 

యోహాను 9:10 => వారు నీ కనున్లేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా 

యోహాను 9:11 => వాడు యేసు అను నొక మనుషుయ్డు బురదచేసి నా కనున్లమీద పూసి నీవు 

సిలోయమను కోనేటికి వెళిల్ కడుగుకొనుమని నాతో చెపెప్ను; నేను వెళిల్ కడుగుకొని చూపు 

పొందితిననెను. 

యోహాను 9:12 => వారు, ఆయన ఎకక్డనని అడుగగా వాడు, నేనెరుగననెను. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 
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మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మతత్యి 22:41 => ఒకపుప్డు పరిసయుయ్లు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 
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మారుక్ 11:10 => పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన 

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 12:35 => ఒకపుప్డు యేసు దేవాలయములో బోధించుచుండగా కీర్సుత్, దావీదు కుమారుడని 

శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రేమి? 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

లూకా 20:41 => ఆయన వారితో కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెపుప్చునాన్రు  

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

లూకా 17:13 => యేసు పర్భువా, మముమ్ కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 
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మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

వచనము 31 

అయినను వారు వెళిల్ ఆ దేశమంతట ఆయన కీరిత్ పర్చురముచేసిరి. 

మతత్యి 8:14 => తరువాత యేసు పేతురింటిలో పర్వేశించి, జవ్రముతో పడియునన్ అతని అతత్ను 

చూచి 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 13:58 => వారి అవిశావ్సమునుబటిట్ ఆయన అకక్డ అనేకమైన అదుభ్తములు చేయలేదు. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 4:49 => అందుకా పర్ధాని పర్భువా, నా కుమారుడు చావకమునుపే రమమ్ని ఆయనను 

వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

యోహాను 11:40 => అందుకు యేసు నీవు నమిమ్నయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో 

చెపప్లేదా అని ఆమెతో అనెను; 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 7:24 => ఆయన అకక్డనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళిల్, యొక ఇంట 

పర్వేశించి , ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై 

యుండలేకపోయెను. 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 
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లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34 => పేతురు ఐనెయా, యేసుకీర్సుత్ నినున్ సవ్సథ్పరచుచునాన్డు, నీవు 

లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనుమని అతనితో చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

2 కొరిందీయులకు 6:13 => మీయెడల మాకునన్ అంతఃకరణమునకు పర్తిఫలముగా మీరును మీ 

హృదయములను విశాలపరచుకొనుడి; మీరు నా పిలల్లని మీతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 11:19 => తన యేకకుమారుని అరిప్ంచి, ఉపమాన రూపముగా అతనిని 

మృతులలోనుండి మరల పొందెను. 

వచనము 32 

యేసును ఆయన శిషుయ్లును వెళుల్చుండగా కొందరు, దయయ్ముపటిట్న యొక మూగవాని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 20:34 => కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది 

ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

Page  of 1150 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 8:7 => యేసు నేను వచిచ్ వాని సవ్సథ్పరచెదనని అతనితో చెపప్గా 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 33:22 => యెహోవా, మేము నీకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము నీ కృప మామీద నుండునుగాక. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 

మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 8:22 => అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక 

గుర్డిడ్వాని తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 
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లూకా 5:13 => అపుప్డాయన చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని అనగానే, 

కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

2 కొరిందీయులకు 6:13 => మీయెడల మాకునన్ అంతఃకరణమునకు పర్తిఫలముగా మీరును మీ 

హృదయములను విశాలపరచుకొనుడి; మీరు నా పిలల్లని మీతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 33 

దయయ్ము వెళల్గొటట్బడిన తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడగా జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడి 

ఇశార్యేలులో ఈలాగు ఎనన్డును కనబడలేదని చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 52:13 => ఆలకించుడి, నా సేవకుడు వివేకముగా పర్వరిత్ంచును అతడు హెచిచ్ంపబడి 

పర్సిదుధ్డై మహా ఘనుడుగా ఎంచబడును. 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

యోహాను 9:8 => కాబటిట్ పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారును వీడు 

కూరుచ్ండి భిక్షమెతుత్కొనువాడు కాడా అనిరి. 

యోహాను 9:9 => వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియునన్ యొకడని మరికొందరును 

అనిరి; వాడైతే నేనే యనెను. 
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యోహాను 9:10 => వారు నీ కనున్లేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా 

యోహాను 9:11 => వాడు యేసు అను నొక మనుషుయ్డు బురదచేసి నా కనున్లమీద పూసి నీవు 

సిలోయమను కోనేటికి వెళిల్ కడుగుకొనుమని నాతో చెపెప్ను; నేను వెళిల్ కడుగుకొని చూపు 

పొందితిననెను. 

యోహాను 9:12 => వారు, ఆయన ఎకక్డనని అడుగగా వాడు, నేనెరుగననెను. 

యోహాను 9:13 => అంతకుముందు గుర్డిడ్యై యుండినవానిని వారు పరిసయుయ్లయొదద్కు 

తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 9:14 => యేసు బురదచేసి వాని కనున్లు తెరచిన దినము విశార్ంతిదినము  

యోహాను 9:15 => వాడేలాగు చూపుపొందెనో దానినిగూరిచ్ పరిసయుయ్లు కూడ వానిని మరల 

అడుగగా వాడు నా కనున్లమీద ఆయన బురద ఉంచగా నేను కడుగుకొని చూపు పొందితినని వారితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 9:16 => కాగా పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినము 

ఆచరించుటలేదు గనుక దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కాడనిరి. మరికొందరు పాపియైన 

మనుషుయ్డు ఈలాటి సూచక కిర్యలేలాగు చేయగలడనిరి; ఇటుల్ వారిలో భేదము పుటెట్ను. 

యోహాను 9:17 => కాబటిట్ వారు మరల ఆ గుర్డిడ్వానితో అతడు నీ కనున్లు తెరచినందుకు 

నీవతనిగూరిచ్ యేమనుకొనుచునాన్వని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక పర్వకత్ అనెను. 

యోహాను 9:18 => వాడు గుర్డిడ్వాడైయుండి చూపు పొందెనని యూదులు నమమ్క, చూపు 

పొందినవాని తలిదండుర్లను పిలిపించి, 

యోహాను 9:19 => గుర్డిడ్వాడై పుటెట్నని మీరు చెపుప్ మీ కుమారుడు వీడేనా? ఆలాగైతే ఇపుప్డు 

వీడేలాగు చూచుచునాన్డని వారిని అడిగిరి. 

యోహాను 9:20 => అందుకు వాని తలిదండుర్లువీడు మా కుమారుడనియు వీడు గుర్డిడ్వాడుగా 

పుటెట్ననియు మేమెరుగుదుము. 
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యోహాను 9:21 => ఇపుప్డు వీడేలాగు చూచుచునాన్డో యెరుగము; ఎవడు వీని కనున్లు తెరచెనో 

అదియు మేమెరుగము; వీడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు, వీనినే అడుగుడి; తన సంగతి తానే 

చెపుప్కొనగలడని వారితో అనిరి. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

యోహాను 9:23 => కావున వాని తలిదండుర్లు వాడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు; వానిని అడుగుడనిరి. 

యోహాను 9:24 => కాబటిట్ వారు గుర్డిడ్వాడైయుండిన మనుషుయ్ని రెండవమారు పిలిపించి దేవుని 

మహిమపరచుము; ఈ మనుషుయ్డు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 9:25 => వాడు ఆయన పాపియోకాడో నేనెరుగను; ఒకటి మాతర్ము నేనెరుగుదును; నేను 

గుర్డిడ్వాడనైయుండి ఇపుప్డు చూచుచునాన్ననెను. 

యోహాను 9:26 => అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేసెను? నీ కనున్లు ఏలాగు తెరచెనని మరల 

వానిని అడుగగా 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 12:16 => ఆయన వారినందరిని సవ్సథ్పరచి, తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 
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లూకా 8:56 => ఆమె తలిదండుర్లు విసమ్యము నొందిరి. అంతట ఆయన-- జరిగినది ఎవనితోను 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను. 

2 సమూయేలు 5:23 => దావీదు యెహోవా యొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు యెహోవా నీవు 

వెళల్వదుద్ చుటుట్ తిరిగిపోయి, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా వారిమీద పడుము. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 1:43 => అపుప్డాయన ఎవనితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; 

మారుక్ 8:26 => అపుప్డు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళల్వదద్ని చెపిప్ వాని యింటికి వానిని 

పంపివేసెను. 

లూకా 5:13 => అపుప్డాయన చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని అనగానే, 

కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను. 

వచనము 34 

అయితే పరిసయుయ్లు ఇతడు దయయ్ముల అధిపతివలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 
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మారుక్ 1:45 => అయితే వాడు వెళిల్ దానినిగూరిచ్ విసాత్రముగా పర్కటించుటకును, ఆ సంగతి 

పర్చురము చేయుటకును ఆరంభించెను గనుక ఆయన ఇక పటట్ణములో బహిరంగముగా 

పర్వేశింపలేక, వెలుపల అరణయ్పర్దేశములలో నుండెను. నలుదికుక్లనుండి జనులు ఆయనయొదద్కు 

వచుచ్చుండిరి 

మారుక్ 7:36 => అపుప్డాయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను; అయితే ఆయన 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించిన కొలది వారు మరి ఎకుక్వగా దానిని పర్సిదిధ్చేయుచు 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 1:28 => వెంటనే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము తవ్రలో గలిలయ పార్ంతములందంతట 

వాయ్పించెను. 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 7:17 => ఆయనను గూరిచ్న యీ సమాచారము యూదయ యందంతటను చుటుట్పటల్ 

పర్దేశమందంతటను వాయ్పించెను. 

వచనము 35 

యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, పర్తివిధమైన రోగమును 

పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును గార్మములయందును సంచారము 

చేసెను. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 
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మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 9:17 => జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయయ్ము పటిట్న నా కుమారుని 

నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్తిని; 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 
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మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

లూకా 11:14 => ఒకపుప్డాయన మూగదయయ్మును వెళల్గొటుట్చుండెను. ఆ దయయ్ము 

వదలిపోయిన తరువాత మూగవాడు మాటలాడెను గనుక జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడెను. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 7:32 => అపుప్డు వారు చెవుడుగల నతిత్ వాని ఒకని ఆయనయొదద్కు తోడుకొనివచిచ్, 

వానిమీద చెయియ్ యుంచుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

వచనము 36 

ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి చెదరియునన్ందున వారిమీద 

కనికరపడి 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 
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మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

నిరగ్మకాండము 4:11 => యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని 

చెవిటివానినేగాని దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మారుక్ 7:32 => అపుప్డు వారు చెవుడుగల నతిత్ వాని ఒకని ఆయనయొదద్కు తోడుకొనివచిచ్, 

వానిమీద చెయియ్ యుంచుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 7:33 => సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి, వాని 

చెవులలో తన వేర్ళుల్పెటిట్, ఉమిమ్వేసి, వాని నాలుక ముటిట్ 

మారుక్ 7:34 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఎపఫ్తా అని వానితో చెపెప్ను; ఆ 

మాటకు తెరవబడుమని అరథ్ము. 

మారుక్ 7:35 => అంతట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా 

మాటలాడుచుండెను. 

మారుక్ 7:36 => అపుప్డాయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను; అయితే ఆయన 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించిన కొలది వారు మరి ఎకుక్వగా దానిని పర్సిదిధ్చేయుచు 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 11:14 => ఒకపుప్డాయన మూగదయయ్మును వెళల్గొటుట్చుండెను. ఆ దయయ్ము 

వదలిపోయిన తరువాత మూగవాడు మాటలాడెను గనుక జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడెను. 
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2 రాజులు 5:8 => ఇశార్యేలు రాజు తన వసత్రమును చింపుకొనిన సంగతి దైవజనుడైన ఎలీషాకు 

వినబడినపుప్డు అతడు నీ వసత్రములు నీవెందుకు చింపుకొంటివి? ఇశార్యేలులో పర్వకత్ యొకడునాన్డని 

అతనికి తెలియబడునటుల్ అతని నాయొదద్కు రానిముమ్ అని రాజునకు వరత్మానము చేసెను. 

కీరత్నలు 76:1 => యూదాలో దేవుడు పర్సిదుధ్డు ఇశార్యేలులో ఆయన నామము గొపప్ది. 

యిరిమ్యా 32:20 => నీవు ఐగుపుత్దేశములో చేసినటుట్ నేటివరకు ఇశార్యేలు వారి మధయ్ను ఇతర 

మనుషుయ్ల మధయ్ను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుచు నేటివలె నీకు కీరిత్ 

తెచుచ్కొనుచునాన్వు.  

లూకా 7:9 => యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడి, తనవెంట వచుచ్చునన్ 

జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశార్యేలులోనైనను ఇంత గొపప్ విశావ్సము నేను చూడలేదని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 
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లూకా 1:64 => వెంటనే అతని నోరు తెరవబడి, నాలుక సడలి, అతడు దేవుని సుత్తించుచు 

మాటలాడసాగెను. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

వచనము 37 

కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

మారుక్ 3:22 => యెరూషలేమునుండి వచిచ్న శాసుత్ర్లు ఇతడు బయలె జ్బూలు పటిట్నవాడై దయయ్ముల 

యధిపతిచేత దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

లూకా 11:15 => అయితే వారిలో కొందరు వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన బయెలె జ్బూలువలన 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 
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మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

వచనము 38 

గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మారుక్ 1:32 => సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు 

పటిట్నవారిని ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మారుక్ 1:33 => పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 
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మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 1:35 => ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, 

అరణయ్పర్దేశమునకు వెళిల్, అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 1:36 => సీమోనును అతనితో కూడ నునన్వారును ఆయనను వెదకుచు వెళిల్ 

మారుక్ 1:37 => ఆయనను కనుగొని,అందరు నినున్ వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 1:38 => ఆయన ఇతర సమీప గార్మములలోను నేను పర్కటించునటుల్ వెళుల్దము రండి; 

యిందునిమితత్మే గదా నేను బయలుదేరి వచిచ్తినని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:39 => ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలో పర్కటించుచు, 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు నుండెను. 

మారుక్ 6:6 => ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 4:43 => ఆయన నేనితర పటట్ణములలోను దేవుని రాజయ్ సువారత్ను పర్కటింపవలెను; 

ఇందునిమితత్మే నేను పంపబడితినని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:44 => తరువాత ఆయన యూదయ సమాజమందిరములలో పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 13:22 => ఆయన యెరూషలేమునకు పర్యాణమైపోవుచు బోధించుచు పటట్ణములలోను 

గార్మములలోను సంచారము చేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

లూకా 4:15 => ఆయన అందరి చేత ఘనతనొంది, వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 8:1 => వెంటనే ఆయన దేవుని రాజయ్ సువారత్ను తెలుపుచు, పర్కటించుచు, పర్తి 

పటట్ణములోను పర్తి గార్మములోను సంచారము చేయుచుండగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 
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వచనము 1 

ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన 

రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 14:14 => ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో 

రోగులైన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 6:34 => గనుక యేసు వచిచ్ ఆ గొపప్ జనసమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని 

గొఱఱ్లవలె ఉనన్ందున వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగెను. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

1 రాజులు 22:17 => అతడు ఇశార్యేలీయులందరును కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే కొండలమీద 

చెదరియుండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు; ఎవరి యింటికి వారు సమాధానముగా 

వెళల్వలసినదని యెహోవా సెలవిచెచ్ను అని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

పరవ్తములమీద చెదరిపోవుట చూచితిని; వీరికి యజమానుడు లేడనియు, వీరిలో పర్తివాడు తన తన 

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

యెషయా 56:9 => పొలములోని సమసత్ జంతువులారా, అడవిలోని సమసత్ మృగములారా, 

భకిష్ంచుటకు రండి. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 50:6 => నా పర్జలు తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి కాపరులు కొండలమీదికి 

వారిని తోలుకొనిపోయి వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళుల్చు తాము దిగవలసిన 

చోటు మరచిపోయిరి.  

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 
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జెకరాయ్ 10:2 => గృహదేవతలు వయ్రథ్మైన మాటలు పలికిరి, సోదెగాండర్కు నిరరథ్కమైన దరశ్నములు 

కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము చెపిప్రి, మాయగల భావములు చెపిప్ ఓదారిచ్రి. కాబటిట్ 

గొఱఱ్లమంద తిరుగులాడునటుల్ జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి. 

జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 

పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

సామెతలు 29:18 => దేవోకిత్ లేనియెడల జనులు కటుట్లేక తిరుగుదురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువాడు ధనుయ్డు. 

యెషయా 51:18 => ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడెవడును 

లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయి పటుట్కొనువాడెవడును లేకపోయెను.  

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 
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యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

ఆమోసు 8:11 => రాబోవు దినములందు దేశములో నేను కాష్మము పుటిట్ంతును; అది 

అనన్పానములు లేకపోవుటచేత కలుగు కాష్మము కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుటవలన కలుగు 

కాష్మముగా ఉండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 20:34 => కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది 

ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళిల్యునాన్రు. 

వచనము 2 

ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, అతని సహోదరుడగు 

అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 
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మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 4:35 => ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచుచ్నని మీరు చెపుప్దురు గదా. 

ఇదిగో మీ కనున్లెతిత్ పొలములను చూడుడి; అవి ఇపుప్డే తెలల్బారి కోతకు వచిచ్యునన్వని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:9 => అపుప్డు మాసిదోనియ దేశసుథ్డొకడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియకు 

వచిచ్ మాకు సహాయము చేయుమని తనను వేడుకొనుచునన్టుట్ రాతిర్వేళ పౌలునకు దరశ్నము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 68:11 => పర్భువు మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దానిని పర్కటించు సతరీలు గొపప్ సైనయ్ముగా 

ఉనాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  
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ఫిలిపీప్యులకు 2:20 => మీ కేష్మవిషయమై నిజముగా చింతించువాడు అతనివంటివాడెవడును 

నాయొదద్ లేడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

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 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

వచనము 3 

ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, 

తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 
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లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళిల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:1 => తుదకు సహోదరులారా, మీలో జరుగుచునన్ పర్కారము పర్భువు 

వాకయ్ము శీఘర్ముగా వాయ్పించి మహిమ పరచబడు నిమితత్మును, 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

కీరత్నలు 68:11 => పర్భువు మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దానిని పర్కటించు సతరీలు గొపప్ సైనయ్ముగా 

ఉనాన్రు. 
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కీరత్నలు 68:18 => నీవు ఆరోహణమైతివి పటట్బడినవారిని చెరపటుట్కొనిపోతివి మనుషుయ్లచేత నీవు 

కానుకలు తీసికొనియునాన్వు. యెహోవా అను దేవుడు అకక్డ నివసించునటుల్ విశావ్సఘాతకులచేత 

సహితము నీవు కానుకలు తీసికొనియునాన్వు.  

యిరిమ్యా 3:15 => నాకిషట్మైన కాపరులను మీకు నియమింతును, వారు జాఞ్నముతోను 

వివేకముతోను మిముమ్ నేలుదురు. 

మీకా 5:7 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు యెహోవా కురిపించు మంచువలెను, 

మనుషయ్పర్యతన్ము లేకుండను నరుల యోచన లేకుండను గడిడ్మీద పడు వరష్మువలెను ఆ యా 

జనముల మధయ్ను నుందురు. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

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.  

లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 11:29 => అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా 

పర్జలందరును పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:16 => అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 
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యెషయా 30:20 => పర్భువు నీకు కేల్షానన్పానముల నిచుచ్ను ఇకమీదట నీ బోధకులు 

దాగియుండరు నీవు కనున్లార నీ బోధకులను చూచెదవు  

జెకరాయ్ 10:4 => వారిలోనుండి మూలరాయి పుటుట్ను, మేకును యుదధ్పువిలుల్ను వారిచేత కలుగును, 

బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును, 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

యోహాను 4:35 => ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచుచ్నని మీరు చెపుప్దురు గదా. 

ఇదిగో మీ కనున్లెతిత్ పొలములను చూడుడి; అవి ఇపుప్డే తెలల్బారి కోతకు వచిచ్యునన్వని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 1:15 => కాగా నావలననైనంతమటుట్కు రోమాలోని మీకును సువారత్ పర్కటించుటకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 16:12 => పర్భువునందు పర్యాసపడు తుర్పైనాకును తుర్ఫోసాకును వందనములు. 

పిర్యురాలగు పెరిస్సునకు వందనములు; ఆమె పర్భువునందు బహుగా పర్యాసపడెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:12 => మరియు సహోదరులారా, మీలో పర్యాసపడుచు పర్భువునందు 

మీకు పైవారైయుండి మీకు బుదిధ్ చెపుప్వారిని మనన్నచేసి 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 
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వచనము 4 

కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మతత్యి 26:20 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతోకూడ భోజనమునకు 

కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 

మారుక్ 3:13 => ఆయన కొండెకిక్ తనకిషట్మైనవారిని పిలువగా వారాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మారుక్ 3:14 => వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

మారుక్ 6:7 => ఆయన పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిని ఇదద్రిదద్రినిగా 

పంపుచు, అపవితార్తమ్లమీద వారికధికారమిచిచ్ 

మారుక్ 6:8 => పర్యాణముకొరకు చేతికఱఱ్ను తపప్ రొటెట్నైనను జాలెనైనను సంచిలో సొముమ్నైనను 

తీసికొనక 

మారుక్ 6:9 => చెపుప్లు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొనవదద్నియు వారికాజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 6:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరెకక్డ ఒక యింట పర్వేశించెదరో 

అకక్డనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 
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మారుక్ 6:13 => అనేక దయయ్ములు వెళల్గొటుట్చు నూనె రాచి అనేకులగు రోగులను 

సవ్సథ్పరచుచునుండిరి. 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 21:13 => తూరుప్వైపున మూడు గుమమ్ములు, ఉతత్రపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, 

దకిష్ణపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, పశిచ్మపు వైపున మూడు గుమమ్ములునన్వి. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 3:15 => అధికారము గలవారై సువారత్ పర్కటించుటకును వారిని పంపవలెనని ఆయన 

పండెర్ండుమందిని నియమించెను. 
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మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 9:3 => మరియు ఆయన మీరు పర్యాణము కొరకు చేతికఱఱ్నైనను జాలెనైనను రొటెట్నైనను 

వెండినైనను మరి దేనినైనను తీసికొనిపోవదుద్; రెండు అంగీలు ఉంచుకొనవదుద్. 

లూకా 9:4 => మీరు ఏ యింట పర్వేశింతురో ఆ యింటనే బసచేసి అకక్డనుండి బయలుదేరుడి. 

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:6 => వారు బయలుదేరి అంతటను సువారత్ పర్కటించుచు, (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచు 

గార్మములలో సంచారము చేసిరి. 

లూకా 10:19 => ఇదిగో పాములను తేళల్ను తొర్కుక్టకును శతుర్వు బలమంతటిమీదను మీకు 

అధికారము అనుగర్హించియునాన్ను; ఏదియు మీకెంతమాతర్మును హానిచేయదు. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

లూకా 24:49 => ఇదిగో నా తండిర్ వాగాద్నము చేసినది మీమీదికి పంపుచునాన్ను; మీరు పైనుండి 

శకిత్ పొందువరకు పటట్ణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెపెప్ను. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 
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యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:22 => ఆయన ఈ మాట చెపిప్ వారిమీద ఊది పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుడి. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

యెహోషువ 4:2 => పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని చొపుప్న పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 
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మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళిల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

వచనము 5 

యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా మీరు అనయ్జనుల 

దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 
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లూకా 9:10 => అపొసత్లులు తిరిగి వచిచ్, తాము చేసినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేయగా, ఆయన 

వారిని వెంటబెటుట్కొని బేతస్యిదా అను ఊరికి ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 22:14 => ఆ గడియ వచిచ్నపుప్డు ఆయనయు ఆయనతో కూడ అపొసత్లులును పంకిత్ని 

కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

పర్కటన 18:20 => పరలోకమా, పరిశుదుధ్లారా, అపొసత్లులారా, పర్వకత్లారా, దానిగూరిచ్ 

ఆనందించుడి, ఏలయనగా దానిచేత మీకు కలిగిన తీరుప్కు పర్తిగా దేవుడు ఆ పటట్ణమునకు తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్డు. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

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. 
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మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 1:16 => ఆయన గలిలయ సముదర్తీరమున వెళుల్చుండగా సీమోనును సీమోను 

సహోదరుడగు అందెర్యయు, సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు. 

మారుక్ 1:17 => యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా 

చేసెదనని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:16 => వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 

లూకా 6:14 => వీరెవరనగా ఆయన ఎవనికి పేతురు అను మారుపేరు పెటెట్నో ఆ సీమోను, అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

యోహాను 1:40 => యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన యిదద్రిలో ఒకడు సీమోను 

పేతురుయొకక్ సహోదరుడైన అందెర్య. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

1 పేతురు 1:1 => యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడైన పేతురు, తండిర్యైన దేవుని భవిషయ్ద  జాఞ్నమునుబటిట్, 

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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మారుక్ 1:29 => వెంటనే వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళిల్, యాకోబుతోను యోహానుతోను 

సీమోను అందెర్య అనువారి యింట పర్వేశించిరి. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

మారుక్ 13:3 => ఆయన దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియుండగా, పేతురు 

యాకోబు యోహాను అందెర్య అనువారు ఆయనను చూచి 

యోహాను 6:8 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అందెర్య 

యోహాను 12:22 => ఫిలిపుప్ వచిచ్ అందెర్యతో చెపెప్ను, అందెర్యయు ఫిలిపుప్ను వచిచ్ యేసుతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 17:1 => ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన 

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 3:17 => జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి 

ఆయన బోయనేరెగ్సను పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1 5 : 7 = > తరువాత ఆయన యాకోబుకును , అటుతరువాత 

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

లూకా 22:8 => యేసు పేతురును యోహానును చూచి మీరు వెళిల్ మనము భుజించుటకై పసాక్ను 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని వారిని పంపెను. 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 

యోహాను 21:20 => పేతురు వెనుకకు తిరిగి, యేసు పేర్మించినవాడును, భోజనపంకిత్ని ఆయన 

రొముమ్న ఆనుకొని పర్భువా, నినున్ అపప్గించువాడెవడని అడిగిన వాడునైన శిషుయ్డు తమ వెంట 

వచుచ్ట చూచెను. 

యోహాను 21:24 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు ఇవి వార్సిన శిషుయ్డు ఇతడే; ఇతని 

సాక్షయ్ము సతయ్మని యెరుగుదుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

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. 
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2 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను, ఏరప్రచబడినదైన అమమ్గారికిని ఆమె పిలల్లకును శుభమని 

చెపిప్ వార్యునది. 

3 యోహాను 1:1 => పెదద్నైన నేను సతయ్మునుబటిట్ పేర్మించు పిర్యుడైన గాయునకు శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

పర్కటన 1:1 => యేసుకీర్సుత్ తన దాసులకు కనుపరచుటకు దేవుడాయనకు అనుగర్హించిన 

పర్తయ్క్షత. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన దూత దావ్రా వరత్మానము 

పంపి తన దాసుడైన యోహానుకు వాటిని సూచించెను. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 22:8 => యోహానను నేను ఈ సంగతులను వినినవాడను చూచినవాడను; నేను విని 

చూచినపుప్డు వాటిని నాకు చూపుచునన్ దూత పాదముల యెదుట నమసాక్రము చేయుటకు 

సాగిలపడగా, 

నిరగ్మకాండము 31:6 => మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన 

అహోలీయాబును అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న 

హృదయులందరి హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 
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లూకా 8:1 => వెంటనే ఆయన దేవుని రాజయ్ సువారత్ను తెలుపుచు, పర్కటించుచు, పర్తి 

పటట్ణములోను పర్తి గార్మములోను సంచారము చేయుచుండగా 

యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

వచనము 6 

ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:14 => వీరెవరనగా ఆయన ఎవనికి పేతురు అను మారుపేరు పెటెట్నో ఆ సీమోను, అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, 

యోహాను 1:43 => మరునాడు ఆయన గలిలయకు వెళల్గోరి ఫిలిపుప్ను కనుగొని ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 12:22 => ఫిలిపుప్ వచిచ్ అందెర్యతో చెపెప్ను, అందెర్యయు ఫిలిపుప్ను వచిచ్ యేసుతో 

చెపిప్రి. 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

యోహాను 11:16 => అందుకు దిదుమ అనబడిన తోమా ఆయనతో కూడ చనిపోవుటకు మనమును 

వెళుల్దమని తనతోడి శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:24 => యేసు వచిచ్నపుప్డు, పండెర్ండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా 

వారితో లేకపోయెను 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

మతత్యి 27:56 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి 

యయు, జెబెదయి కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 
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మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13 => వారు చాలించిన తరువాత యాకోబు ఇటల్నెను సహోదరులారా, 

నా మాట ఆలకించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18 => మరునాడు పెదద్లందరు అకక్డికి వచిచ్యుండగా పౌలు మాతో 

కూడ యాకోబు నొదద్కు వచెచ్ను. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

యూదా 1:1 => యేసుకీర్సుత్ దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండిర్యైన 

దేవునియందు పేర్మింపబడి, యేసుకీర్సుత్నందు భదర్ము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెపిప్ 

వార్యునది. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

వచనము 7 

వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 6:15 => మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 
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మతత్యి 26:14 => అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా , 

పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

మారుక్ 14:10 => పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకుల చేతికి 

ఆయనను అపప్గింపవలెనని వారియొదద్కు పోగా 

మారుక్ 14:43 => వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమంది శిషుయ్లలో 

ఒకడైన ఇసక్రియోతు యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ బహుజనులు కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని, 

పర్ధానయాజకుల యొదద్నుండియు శాసుత్ర్ల యొదద్నుండియు పెదద్ల యొదద్నుండియు వచిచ్రి. 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

Page  of 1190 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 13:26 => అందుకు యేసు నేనొక ముకక్ ముంచి యెవనికిచెచ్దనో వాడే అని చెపిప్, ఒక 

ముకక్ ముంచి సీమోను కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదాకిచెచ్ను; 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 13:28 => ఆయన ఎందునిమితత్ము అతనితో ఆలాగు చెపెప్నో అది భోజనమునకు 

కూరుచ్ండినవారిలో ఎవనికిని తెలియలేదు. 

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

యోహాను 13:30 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొని వెంటనే బయటికి వెళె ల్ను; అపుప్డు రాతిర్వేళ. 

యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

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 

యోహాను 12:4 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు అనగా ఆయనను అపప్గింపనైయునన్ ఇసక్రియోతు 

యూదా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

వచనము 8 
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రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా చేయుడి, 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:15 => చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలును గొపప్ వెలుగు చూచిరి. మరణ 

పర్దేశములోను మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు ఉదయించెను 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళిల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45 => సునన్తి పొందినవారిలో పేతురుతో కూడ వచిచ్న 

విశావ్సులందరు, పరిశుదాధ్తమ్ వరము అనయ్జనులమీద సయితము కుమమ్రింపబడుట చూచి 

విభార్ంతినొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46 => ఏలయనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని 

ఘనపరచుచుండగా వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47 => అందుకు పేతురు మనవలె పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన వీరు 

బాపిత్సమ్ము పొందకుండ ఎవడైనను నీళళ్కు ఆటంకము చేయగలడా అని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48 => యేసుకీర్సుత్ నామమందు వారు బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. తరువాత కొనిన్ దినములు తమయొదద్ ఉండుమని వారతని వేడుకొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1 => అనయ్జనులును దేవుని వాకయ్మంగీకరించిరని అపొసత్లులును 

యూదయ యందంతటనునన్ సహోదరులును వినిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:4 => అందుకు పేతురు మొదటనుండి వరుసగా వారికి ఆ సంగతి 

ఈలాగు వివరించి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:5 => నేను యొపేప్ పటట్ణములో పార్రథ్న చేయుచుండగా 

పరవశుడనైతిని, అపుప్డొక దరశ్నము నాకు కలిగెను; అది ఏదనగా నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొక విధమైన పాతర్ ఆకాశమునుండి దిగి నాయొదద్కు వచెచ్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:6 => దానివైపు నేను తేరి చూచి పరీకిష్ంపగా భూమియందుండు 

చతుషాప్ద జంతువులును అడవి మృగములును పార్కెడు పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నాకు 

కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:7 => అపుప్డు పేతురూ, నీవు లేచి చంపుకొని తినుమని యొక శబద్ము 

నాతో చెపుప్ట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:10 => ఈలాగు ముమామ్రు జరిగెను; తరువాత అదంతయు 

ఆకాశమునకు తిరిగి తీసికొనిపోబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:11 => వెంటనే కైసరయనుండి నాయొదద్కు పంపబడిన ముగుగ్రు 

మనుషుయ్లు మేమునన్ యింటియొదద్ నిలిచియుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:12 => అపుప్డు ఆతమ్ నీవు భేదమేమియు చేయక వారితో కూడ 

వెళుల్మని నాకు సెలవిచెచ్ను. ఈ ఆరుగురు సహోదరులు నాతోకూడ వచిచ్రి; మేము కొరేన్లి యింట 

పర్వేశించితివిు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:13 => అపుప్డతడు నీవు యొపేప్కు మనుషుయ్లను పంపి పేతురు అను 

మారుపేరు గల సీమోనును పిలిపించుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14 => నీవును నీ యింటివారందరును ఏ మాటలవలన రక్షణ 

పొందుదురో ఆ మాటలు అతడు నీతో చెపుప్నని, తన యింట నిలిచి తనతో చెపిప్న యొక దేవదూతను 

చూచిన సంగతి మాకు తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15 => నేను మాటలాడ నారంభించినపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ మొదట 

మనమీదికి దిగిన పర్కారము వారిమీదికిని దిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:16 => అపుప్డు యోహాను నీళల్తో బాపిత్సమ్మిచెచ్ను గాని మీరు 

పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్ము పొందుదురని పర్భువు చెపిప్నమాట నేను జాఞ్పకము చేసికొంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23 => వారు కేకలువేయుచు తమపై బటట్లు విదులుచ్కొని 

ఆకాశముతటుట్ దుమెమ్తిత్ పోయుచుండగా 
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రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

2 రాజులు 17:24 => అషూష్రు రాజు బబులోను, కూతా, అవావ్, హమాతు, సెపరవ్యీము అను 

తన దేశములలోనుండి జనులను రపిప్ంచి, ఇశార్యేలువారికి మారుగా షోమోర్ను పటట్ణములలో 

ఉంచెను గనుక వారు షోమోర్ను దేశమును సవ్ంతంతిర్ంచుకొని దాని పటట్ణములలో కాపురము చేసిరి. 

2 రాజులు 17:25 => అయితే వారు కాపురముండ నారంభించినపుప్డు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు లేనివారు గనుక యెహోవా వారి మధయ్కు సింహములను పంపెను, అవి వారిలో 

కొందరిని చంపెను. 

2 రాజులు 17:26 => తమరు పటుట్కొనిన షోమోర్ను పటట్ణములలో తాముంచిన జనులకు ఆ దేశపు 

దేవుని మరాయ్ద తెలియకునన్ది గనుక ఆయన సింహములను పంపించెను. ఇశార్యేలు దేవుని మరాయ్ద 

వారికి తెలియనందున సింహములు వారిని చంపుచునన్వని వారు అషూష్రు రాజుతో మనవి చేయగా 

2 రాజులు 17:27 => అషూష్రు రాజు అచచ్టనుండి తేబడిన యాజకులలో ఒకనిని అచచ్టికి మీరు 

తోడుకొనిపోవుడి; అతడు అచచ్టికి పోయి కాపురముండి ఆ దేశపు దేవుని మరాయ్దను వారికి 

నేరప్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

2 రాజులు 17:28 => కాగా షోమోర్నులోనుండి వారు పటుట్కొని వచిచ్న యాజకులలో ఒకడు వచిచ్ 

బేతేలు ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభకుత్లుగా ఉండతగిన మరాయ్దను వారికి 

బోధించెను గాని 
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2 రాజులు 17:29 => కొందరు జనులు తమ సొంత దేవతలను పెటుట్కొని షోమోర్నీయులు 

కటుట్కొనిన ఉనన్తసథ్లముల మందిరములలో వాటిని ఉంచుచువచిచ్రి; మరియు వారు తమ తమ 

పురములలో తమకు దేవతలను కలుగజేసికొనిరి. 

2 రాజులు 17:30 => బబులోనువారు సుకోక్తెబ్నోతు దేవతను, కూతావారు నెరగ్లు దేవతను, 

హమాతువారు అషీమా దేవతను, 

2 రాజులు 17:31 => ఆవీయులు నిబహ్జు దేవతను తరాత్కు దేవతను, ఎవరు వారి దేవతను 

పెటుట్కొనుచుండిరి. సెపరీవ్యులు తమ పిలల్లను ఆదర్మెమ్లెకు అనెమెమ్లెకు అను సెపరవ్యీముయొకక్ 

దేవతలకు అగిన్గుండమందు దహించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:32 => మరియు జనులు యెహోవాకు భయపడి, ఉనన్త సథ్లముల నిమితత్ము 

సామానుయ్లలో కొందరిని యాజకులను చేసికొనగా వారు జనులపక్షమున ఉనన్తసథ్లములలో 

కటట్బడిన మందిరములయందు బలులు అరిప్ంచుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:33 => ఈ పర్కారముగా వారు యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారైయుండి, 

తాము ఏ జనులలోనుండి పటట్బడిరో ఆ యా జనుల మరాయ్దచొపుప్న తమ దేవతలను 

పూజించుచుండిరి. 

2 రాజులు 17:34 => నేటి వరకు తమ పూరవ్మరాయ్దల పర్కారము వారు చేయుచునాన్రు; 

యెహోవాయందు భయభకుత్లు పూనక వారితో నిబంధనచేసి మీరు ఇతర దేవతలకు భయపడకయు, 

వాటికి నమసక్రింపకయు, పూజ చేయకయు, బలులు అరిప్ంపకయు, 

2 రాజులు 17:35 => మహాధికారము చూపి బాహు బలముచేత ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను 

రపిప్ంచిన యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయనకు మాతర్మే నమసాక్రముచేసి బలులు 

అరిప్ంపవలెనని ఇశార్యేలని పేరుపెటట్బడిన యాకోబు సంతతివారికి సెలవిచిచ్న దేవుని సేవింపకయు 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 17:37 => మరియు ఇతర దేవతలను పూజింపక మీరు బర్దుకు దినములనిన్యు మోషే 

మీకు వార్సియిచిచ్న కటట్డలను విధులను, అనగా ధరమ్శాసత్రము ధరమ్మంతటిని గైకొనవలెను. 
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2 రాజులు 17:38 => నేను మీతో చేసిన నిబంధనను మరువకయు ఇతర దేవతలను పూజింపకయు 

ఉండవలెను. 

2 రాజులు 17:39 => మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండినయెడల 

ఆయన మీ శతుర్వులచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించునని ఆయన సెలవిచిచ్నను 

2 రాజులు 17:40 => వారు ఆయన మాటవినక తమ పూరవ్పు మరాయ్దచొపుప్ననే జరిగించుచు 

వచిచ్రి. 

2 రాజులు 17:41 => ఆ పర్జలు ఆలాగున యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారైనను తాము 

పెటుట్కొనిన విగర్హములను పూజించుచు వచిచ్రి. మరియు తమ పితరులు చేసినటుల్ వారి 

యింటివారును వారి సంతతివారును నేటివరకు చేయుచునాన్రు. 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళిల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

యోహాను 4:5 => యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకిచిచ్న భూమి దగగ్రనునన్ సమరయలోని 

సుఖారను ఒక ఊరికి వచెచ్ను. 

యోహాను 4:9 => ఆ సమరయ సతరీ యూదుడవైన నీవు సమరయ సతరీనైన ననున్ దాహమునకిమమ్ని 

యేలాగు అడుగుచునాన్వని ఆయనతో చెపెప్ను. ఏలయనగా యూదులు సమరయులతో సాంగతయ్ము 

చేయరు. 

యోహాను 4:20 => మా పితరులు ఈ పరవ్తమందు ఆరాధించిరి గాని ఆరాధింపవలసిన సథ్లము 

యెరూషలేములో ఉనన్దని మీరు చెపుప్దురని ఆయనతో అనగా యేసు ఆమెతో ఇటల్నెను 

యోహాను 4:22 => మీరు మీకు తెలియనిదానిని ఆరాధించువారు, మేము మాకు తెలిసినదానిని 

ఆరాధించువారము; రక్షణ యూదులలో నుండియే కలుగుచునన్ది. 
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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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళిల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:8 => అందుకు ఆ పటట్ణములో మిగుల సంతోషము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:11 => అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని 

విభార్ంతిపరచినందున వారతని లక్షయ్పెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12 => అయితే ఫిలిపుప్ దేవుని రాజయ్మును గూరిచ్యు యేసుకీర్సుత్ 

నామమును గూరిచ్యు సువారత్ పర్కటించుచుండగా వారతని నమిమ్, పురుషులును సతరీలును బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:16 => అంతకుముందు వారిలో ఎవనిమీదను ఆయన దిగియుండలేదు, 

వారు పర్భువైన యేసు నామమున బాపిత్సమ్ము మాతర్ము పొందియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:17 => అపుప్డు పేతురును యోహానును వారిమీద చేతులుంచగా వారు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25 => అంతట వారు సాక్షయ్మిచుచ్చు పర్భువు వాకయ్ము బోధించి 

యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళుల్చు, సమరయుల అనేక గార్మములలో సువారత్ పర్కటించుచు వచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 

యెహెజేక్లు 3:4 => మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెపుప్ము. 

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 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మారుక్ 7:27 => ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని 

కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదనెను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యోహాను 4:4 => ఆయన సమరయ మారగ్మున వెళల్వలసివచెచ్ను గనుక 
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యోహాను 12:22 => ఫిలిపుప్ వచిచ్ అందెర్యతో చెపెప్ను, అందెర్యయు ఫిలిపుప్ను వచిచ్ యేసుతో 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళిల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

వచనము 9 

మీ సంచులలో బంగారమునైనను వెండినైనను రాగినైనను పర్యాణముకొరకు జాలెనైనను రెండు 

అంగీలనైనను చెపుప్లనైనను చేతికఱఱ్నైనను సిదధ్పరచుకొనకుడి; 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 15:26 => అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని 

చెపప్గా 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 
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నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

రోమీయులకు 11:11 => కాబటిట్ నేనడుగునది ఏమనగా, వారు పడిపోవునటుల్గా తొటిర్లిల్రా? 

అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 11:12 => వారికి రోషము పుటిట్ంచుటకై వారి తొటుర్పాటువలన అనయ్జనులకు 

రక్షణకలిగెను. వారి తొటుర్పాటు లోకమునకు ఐశవ్రయ్మును, వారి కీష్ణదశ అనయ్జనులకు 

ఐశవ్రయ్మును అయినయెడల వారి పరిపూరణ్త యెంత యెకుక్వగా ఐశవ్రయ్కరమగును! 
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రోమీయులకు 11:13 => అనయ్జనులగు మీతో నేను మాటలాడుచునాన్ను. నేను అనయ్జనులకు 

అపొసత్లుడనైయునాన్ను గనుక ఏ విధముననైనను నా రకత్సంబంధులకు రోషము పుటిట్ంచి, 

రోమీయులకు 11 :14 => వారిలో కొందరినైనను రకిష్ంపవలెనని నా పరిచరయ్ను 

ఘనపరచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 11:15 => వారిని విసరిజ్ంచుట, లోకమును దేవునితో సమాధానపరచుట 

అయినయెడల, వారిని చేరుచ్కొనుట యేమగును? మృతులు సజీవులైనటే ట్ అగును గదా? 

మతత్యి 18:11 => మీకేమి తోచును? ఒక మనుషుయ్నికి నూరు గొఱఱ్లుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల  

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యిరిమ్యా 50:6 => నా పర్జలు తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి కాపరులు కొండలమీదికి 

వారిని తోలుకొనిపోయి వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళుల్చు తాము దిగవలసిన 

చోటు మరచిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 50:17 => ఇశార్యేలువారు చెదిరిపోయిన గొఱఱ్లు సింహములు వారిని తొలగగొటెట్ను 

మొదట అషూష్రురాజు వారిని భకిష్ంచెను కడపట బబులోను రాజైన యీ నెబుకదెర్జరు వారి 

యెముకలను నలుగగొటుట్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 

యెహెజేక్లు 34:8 => కాపరులు లేకుండ నా గొఱఱ్లు దోపుడుసొమమ్యి సకలమైన 

అడవిమృగములకు ఆహారమాయెను; కాపరులు నా గొఱఱ్లను విచారింపరు, తమ కడుపు మాతర్మే 

నింపుకొందురు గాని గొఱఱ్లను మేపరు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

Page  of 1204 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

లూకా 15:3 => అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళిల్యునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 

యెహెజేక్లు 3:4 => మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెపుప్ము. 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 4:4 => ఆయన సమరయ మారగ్మున వెళల్వలసివచెచ్ను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:5 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ సమరయ పటట్ణమువరకును వెళిల్ కీర్సుత్ను వారికి 

పర్కటించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

వచనము 10 

పనివాడు తన ఆహారమునకు పాతుర్డు కాడా? 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 11:1 => యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి 

పటట్ణములలో బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళిల్పోయెను. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

లూకా 9:60 => అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెటుట్కొననిముమ్; నీవు వెళిల్ దేవుని 

రాజయ్మును పర్కటించుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 9:6 => వారు బయలుదేరి అంతటను సువారత్ పర్కటించుచు, (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచు 

గార్మములలో సంచారము చేసిరి. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 
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లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 

రూతు 2:8 => అపుప్డు బోయజు రూతుతో నా కుమారీ, నా మాట వినుము; వేరొక పొలములో 

ఏరుకొనుటకు పోవదుద్, దీనిని విడిచి పోవదుద్, ఇచచ్ట నా పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగా ఉండుము. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

యోహాను 16:4 => అవి జరుగుకాలము వచిచ్నపుప్డు నేను వాటినిగూరిచ్ మీతో చెపిప్తినని మీరు 

జాఞ్పకము చేసికొనులాగున యీ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను; నేను మీతో కూడ ఉంటిని గనుక 

మొదటనే వీటిని మీతో చెపప్లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 
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వచనము 11 

మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, అందులో ఎవడు 

యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12 => పర్జలమధయ్ అనేకమైన సూచక కిర్యలును మహతాక్రయ్ములును 

అపొసత్లులచేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరు ఏకమనసుక్లై సొలొమోను మంటపములో 

ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:13 => కడమవారిలో ఎవడును వారితో కలిసికొనుటకు తెగింపలేదు గాని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14 => పర్జలు వారిని ఘనపరచుచుండిరి. పురుషులును సతరీలును 

అనేకులు మరియెకుక్వగ విశావ్సులై పర్భువు పక్షమున చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

2 రాజులు 5:15 => అపుప్డతడు తన పరివారముతోకూడ దైవజనుని దగగ్రకు తిరిగివచిచ్ అతని 

ముందర నిలిచి చితత్గించుము; ఇశార్యేలులోనునన్ దేవుడు తపప్ లోకమంతటియందును మరియొక 

దేవుడు లేడని నేను ఎరుగుదును; ఇపుప్డు నీవు నీ దాసుడనైన నాయొదద్ బహుమానము 

తీసికొనవలసినదని అతనితో చెపప్గా 

2 రాజులు 5:16 => ఎలీషా ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ 

యెహోవా జీవముతోడు నేనేమియు తీసికొనను అని చెపెప్ను. నయమాను అతనిని ఎంతో 

బతిమాలినను అతడు ఒపప్క పోయెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 

2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 
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2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళిల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

Page  of 1212 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:33 => ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వసత్రములనైనను నేను 

ఆశింపలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 24:2 => బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న 

దిగియుండుట చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 
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మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళిల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళిల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

వచనము 12 

ఆ యింటిలో పర్వేశించుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెపుప్డి. 

మారుక్ 6:8 => పర్యాణముకొరకు చేతికఱఱ్ను తపప్ రొటెట్నైనను జాలెనైనను సంచిలో సొముమ్నైనను 

తీసికొనక 
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లూకా 9:3 => మరియు ఆయన మీరు పర్యాణము కొరకు చేతికఱఱ్నైనను జాలెనైనను రొటెట్నైనను 

వెండినైనను మరి దేనినైనను తీసికొనిపోవదుద్; రెండు అంగీలు ఉంచుకొనవదుద్. 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 9:13 => ఆలయకృతయ్ములు జరిగించువారు ఆలయమువలన జీవనము 

చేయుచునాన్రనియు, బలిపీఠమునొదద్ కనిపెటుట్కొని యుండువారు బలిపీఠముతో పాలివారై 

యునాన్రనియు మీరెరుగరా? 
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1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 9:23 => మరియు నేను సువారత్లో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే 

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

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. 

యెహోషువ 9:11 => అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము 

కొరకు ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో 

నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 

మారుక్ 12:41 => ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో 

డబుబ్లు వేయుట చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ 

వేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

వచనము 13 

ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది అయోగయ్మైనదైతే మీ 

సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 
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1 సమూయేలు 9:7 => అందుకు సౌలు మనము వెళుల్నెడల ఆ మనిషికి ఏమి తీసికొని పోవుదుము? 

మన సామగిర్లోనుండు భోజనపదారథ్ములు సరిపోయినవి; ఆ దైవజనునికి బహుమానము 

తీసికొనిపోవుటకు మనకేమియు లేదు అని తన పనివానితో చెపిప్ మనయొదద్ ఏమి యునన్దని 

అడుగగా 

1 సమూయేలు 17:40 => తన కఱఱ్ చేతపటుట్కొని యేటి లోయలోనుండి అయిదు నునన్ని రాళల్ను 

ఏరుకొని తనయొదద్నునన్ చికక్ములో నుంచుకొని వడిసెల చేత పటుట్కొని ఆ ఫిలిషీత్యుని చేరువకు 

పోయెను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:13 => ముఖయ్ముగా చరమ్పు కాగితములను తీసికొని రముమ్. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 10:8 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొంటే 

మీముందర పెటుట్నవి తినుడి. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 10:12 => ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను.  

1 కొరిందీయులకు 9:4 => తినుటకును తార్గుటకును మాకు అధికారము లేదా? 
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1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:6 => మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బరన్బాయు మాతర్మే 

అధికారము లేనివారమా? 

1 కొరిందీయులకు 9:7 => ఎవడైనను తన సొంత ఖరుచ్ పెటుట్కొని దండులో కొలువుచేయునా? 

దార్క్షతోట వేసి దాని ఫలము తిననివాడెవడు? మందను కాచి మందపాలు తార్గనివాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 9:8 => ఈ మాటలు లోకాచారమునుబటిట్ చెపుప్చునాన్నా? ధరమ్శాసత్రముకూడ 

వీటిని చెపుప్చునన్దిగదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 9:12 => ఇతరులకు మీపైని యీ అధికారములో పాలు కలిగినయెడల మాకు 

ఎకుక్వ కలదుగదా? అయితే మేము ఈ అధికారమును వినియోగించుకొనలేదు; కీర్సుత్ సువారత్కు ఏ 

అభయ్ంతరమైనను కలుగజేయకుండుటకై అనిన్టిని సహించుచునాన్ము. 

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. 
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గలతీయులకు 6:6 => వాకోయ్పదేశము పొందువాడు ఉపదేశించు వానికి మంచి పదారథ్ములనిన్టిలో 

భాగమియయ్వలెను. 

గలతీయులకు 6:7 => మోసపోకుడి, దేవుడు వెకిక్రింపబడడు; మనుషుయ్డు ఏమి వితుత్నో ఆ పంటనే 

కోయును. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

1 తిమోతి 5:18 => ఇందుకు నూరెచ్డి యెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయవదుద్ అని లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

ఆదికాండము 47:22 => యాజకుల భూమి మాతర్మే అతడు కొనలేదు, యాజకులకు ఫరో 

బతెత్ములు నియమించెను. ఫరో ఇచిచ్న బతెత్ములవలన వారికి భోజనము జరిగెను గనుక వారు తమ 

భూములను అమమ్లేదు. 

సంఖాయ్కాండము 18:31 => మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; 

ఏలయనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 

సంఖాయ్కాండము 31:41 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే పనున్ను, అనగా 

యెహోవాకు చెలల్వలసిన పర్తిషాఠ్రప్ణమును యాజకుడైన ఎలియాజరునకిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:5 => నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నలువది 

సంవతస్రములు నేను మిముమ్ను అరణయ్ములో నడిపించితిని. మీ బటట్లు మీ ఒంటిమీద 

పాతగిలిపోలేదు; మీ చెపుప్లు మీ కాళల్ను పాతగిలిపోలేదు. 

యెహోషువ 9:11 => అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము 

కొరకు ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో 

నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 

యెహోషువ 21:2 => మేము నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను 

ఇయయ్వలెనని యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించెననగా 

Page  of 1220 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 48:10 => ఈ పర్తిషిఠ్తభూమి యాజకులదగును. అది ఉతత్రదికుక్న ఇరువదియైదువేల 

కొలకఱఱ్ల నిడివియు పడమటి దికుక్న పదివేల కొలకఱఱ్ల వెడలుప్ను తూరుప్దికుక్న పదివేల కొలకఱఱ్ల 

వెడలుప్ను దకిష్ణ దికుక్న ఇరువదియైదువేల కొలకఱఱ్ల నిడివియు ఉండవలెను. యెహోవా 

పరిశుదధ్సథ్లము దాని మధయ్ ఉండును. 

మతత్యి 6:28 => వసత్రములనుగూరిచ్ మీరు చింతింపనేల? అడవిపువువ్లు ఏలాగునెదుగుచునన్వో 

ఆలోచించుడి. అవి కషట్పడవు, ఒడకవు 

మారుక్ 6:8 => పర్యాణముకొరకు చేతికఱఱ్ను తపప్ రొటెట్నైనను జాలెనైనను సంచిలో సొముమ్నైనను 

తీసికొనక 

లూకా 9:3 => మరియు ఆయన మీరు పర్యాణము కొరకు చేతికఱఱ్నైనను జాలెనైనను రొటెట్నైనను 

వెండినైనను మరి దేనినైనను తీసికొనిపోవదుద్; రెండు అంగీలు ఉంచుకొనవదుద్. 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 

లూకా 22:35 => మరియు ఆయన సంచియు జాలెయు చెపుప్లును లేకుండ నేను మిముమ్ను 

పంపినపుప్డు, మీకు ఏమైనను తకుక్వాయెనా అని వారినడిగినపుప్డు వారు ఏమియు తకుక్వ 

కాలేదనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:11 => మీకొరకు ఆతమ్సంబంధమైనవి మేము వితిత్యుండగా మీవలన 

శరీరసంబంధమైన ఫలములు కోసికొనుట గొపప్ కారయ్మా? 

1 కొరిందీయులకు 9:14 => ఆలాగున సువారత్ పర్చురించువారు సువారత్వలన జీవింపవలెనని 

పర్భువు నియమించియునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:9 => మీరు మముమ్ను పోలి నడుచుకొనవలెనని మముమ్ను మేము 

మాదిరిగా కనుపరచుకొనుటకే యీలాగు చేసితివిు గాని, మాకు అధికారము లేదని చేయలేదు. 

వచనము 14 

ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ యింటినైనను ఆ 

పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 
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ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 19:16 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు బెనాయ్మీనీయులు. సాయంకాలమున ఒక 

ముసలివాడు పొలములోని తన పనినుండి వచెచ్ను. అతడు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశము నుండి 

వచిచ్ గిబియాలో నివసించువాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 19:17 => అతడు కనున్లెతిత్ ఊరి సంతవీధిలో పర్యాణసుథ్డైన ఆ మనుషుయ్ని 

చూచి నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వు? నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివి? అని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:18 => అందుకతడు మేము యూదా బేతెల్హేమునుండి ఎఫార్యిమీయుల 

మనయ్ము అవతలకు వెళుల్చునాన్ము. నేను అకక్డివాడను; నేను యూదా బేతెల్హేమునకు 

పోయియుంటిని, ఇపుప్డు యెహోవా మందిరమునకు వెళుల్చునాన్ను, ఎవడును తన యింట ననున్ 

చేరుచ్కొనలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:19 => అయితే మా గాడిదలకు గడిడ్ మొదలైన మేతయు నాకును నా 

పనికతెత్కును నీ దాసులతోకూడ నునన్ నా నౌకరులకును ఆహారమును దార్కాష్రసమును ఉనన్వి, 

ఏదియు తకుక్వలేదని అతనితో చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 19:20 => ఆ ముసలివాడు నీకు కేష్మమగును గాక, నీకేవైన తకుక్వైనయెడల 

వాటిభారము నామీద ఉంచుము. 
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నాయ్యాధిపతులు 19:21 => మెటుట్కు వీధిలో రాతిర్ గడపకూడదని చెపిప్, తన యింట అతని 

చేరుచ్కొని వారి గాడిదలకొరకు మేత సిదధ్పరచెను. అపుప్డు వారు కాళుల్ కడుగుకొని అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 
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1 రాజులు 17:17 => అటు తరువాత ఆ యింటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగియై 

పార్ణము నిలువజాలనంత వాయ్ధిగలవాడాయెను. 

1 రాజులు 17:18 => ఆమె ఏలీయాతో దైవజనుడా, నాయొదద్కు నీవు రానిమితత్మేమి? నా 

పాపమును నాకు జాఞ్పకముచేసి నా కుమారుని చంపుటకై నాయొదద్కు వచిచ్తివా అని మనవిచేయగా 

1 రాజులు 17:19 => అతడు నీ బిడ డ్ను నాచేతికిమమ్ని చెపిప్, ఆమె కౌగిటిలోనుండి వానిని తీసికొని 

తానునన్ పై అంతసుత్ గదిలోనికి పోయి తన మంచముమీద వాని పరుండబెటిట్ 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

1 రాజులు 17:23 => ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని 

తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 

1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

లూకా 10:38 => అంతట వారు పర్యాణమైపోవుచుండగా, ఆయన యొక గార్మములో 

పర్వేశించెను. మారత్ అను ఒక సతరీ ఆయనను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 
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లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:1 => అటుతరువాత పౌలు ఏథెనుస్నుండి బయలుదేరి కొరింథునకు 

వచిచ్, పొంతు వంశీయుడైన అకుల అను ఒక యూదుని, అతని భారయ్యైన పిర్సిక్లల్ను కనుగొని 

వారియొదద్కు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:2 => యూదులందరు రోమా విడిచి వెళిల్పోవలెనని కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ 

ఆజాఞ్పించినందున, వారు ఇటలీనుండి కొర్తత్గా వచిచ్నవారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:3 => వారు వృతిత్కి డేరాలు కుటుట్వారు. పౌలు అదే వృతిత్గలవాడు 

గనుక వారితో కాపురముండెను; వారు కలిసి పనిచేయుచుండిరి. 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

మారుక్ 6:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరెకక్డ ఒక యింట పర్వేశించెదరో 

అకక్డనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి. 

లూకా 9:4 => మీరు ఏ యింట పర్వేశింతురో ఆ యింటనే బసచేసి అకక్డనుండి బయలుదేరుడి. 
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లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 10:8 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొంటే 

మీముందర పెటుట్నవి తినుడి. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:4 => మేమకక్డనునన్ శిషుయ్లను కనుగొని యేడు దినములకక్డ 

ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలుపెటట్వదద్ని ఆతమ్ దావ్రా పౌలుతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:14 => అకక్డ సహోదరులను మేము చూచినపుప్డు వారు తమయొదద్ 

ఏడు దినములుండవలెనని మముమ్ను వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచిచ్తివిు. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

వచనము 15 

విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి ఓరవ్తగినదై యుండునని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 
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2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

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. 

నిరగ్మకాండము 13:3 => మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి 

వచిచ్న దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను 

బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 2:26 => అపుప్డు నేను కెదేమోతు అరణయ్ములోనుండి హెషోబ్ను రాజైన 

సీహోనునొదద్కు దూతలను పంపి 

నాయ్యాధిపతులు 18:15 => వారు ఆతటుట్ తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా యింటికి 

వచిచ్ అతని కుశలపర్శన్లడిగిరి. 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడ డ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

మతత్యి 5:47 => మీ సహోదరులకు మాతర్ము వందనము చేసినయెడల మీరు ఎకుక్వ 

చేయుచునన్దేమి? అనయ్జనులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 
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వచనము 16 

ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను గనుక పాములవలె 

వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

కీరత్నలు 35:13 => వారు వాయ్ధితో నునన్పుప్డు గోనెపటట్ కటుట్కొంటిని ఉపవాసముచేత నా 

పార్ణమును ఆయాసపరచుకొంటిని అయినను నా పార్రథ్న నా యెదలోనికే తిరిగి వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:16 => నశించువారికి మరణారథ్మైన మరణపు వాసనగాను రకిష్ంపబడువారికి 

జీవారథ్మైన జీవపు వాసనగాను ఉనాన్ము. 

నాయ్యాధిపతులు 18:15 => వారు ఆతటుట్ తిరిగి లేవీయుడైన ఆ యౌవనుడునన్ మీకా యింటికి 

వచిచ్ అతని కుశలపర్శన్లడిగిరి. 

1 సమూయేలు 17:22 => దావీదు తాను తెచిచ్న వసుత్వులను సామగిర్ని కనిపెటుట్వాని వశము చేసి, 

పరుగెతిత్పోయి సైనయ్ములో చొచిచ్ కుశల పర్శన్లు తన సహోదరులనడిగెను. 

1 సమూయేలు 25:6 => ఆ భాగయ్వంతునితో నీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని 

కేష్మమవును గాక అని పలికి యీ వరత్మానము తెలియజెపప్వలెను. 

2 రాజులు 4:26 => నీవు ఆమెను ఎదురొక్నుటకై పరుగున పోయి నీవును నీ పెనిమిటియు నీ 

బిడ డ్యు సుఖముగా ఉనాన్రా అని అడుగుమని తన పనివాడైన గేహజీతో చెపిప్ పంపెను. అందుకామె 

సుఖముగా ఉనాన్మని చెపెప్ను. 

సామెతలు 25:22 => అటుల్ చేయుటచేత వాని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు యెహోవా 

అందుకు నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 
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యెషయా 57:19 => వారిలో కృతజఞ్తాబుదిధ్ పుటిట్ంచుచు దూరసుథ్లకును సమీపసుథ్లకును 

సమాధానము సమాధానమని చెపిప్ నేనే వారిని సవ్సథ్పరచెదనని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

వచనము 17 
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మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, తమ 

సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

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 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 
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యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

నెహెమాయ్ 5:13 => మరియు నేను నా ఒడిని దులిపి ఈ పర్కారమే దేవుడు ఈ వాగాద్నము నెరవేరచ్ని 

పర్తివానిని తన యింటిలో ఉండకయు తన పని ముగింపకయు నుండునటుల్ దులిపివేయును; ఇటువలె 

వాడు దులిపివేయబడి యేమియు లేనివాడుగా చేయబడునుగాకని చెపప్గా, సమాజకులందరు ఆలాగు 

కలుగునుగాక అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి. జనులందరును ఈ మాట చొపుప్ననే జరిగించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26 => కాబటిట్ మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషిని 

కానని నేడు మిముమ్ను సాక్షయ్ము పెటుట్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:27 => దేవుని సంకలప్మంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు 

దాచుకొనలేదు. 

సంఖాయ్కాండము 16:26 => అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

మీకా 5:8 => యాకోబు సంతతిలో శేషించినవారు అనయ్జనుల మధయ్ను అనేక జనములలోను 

అడవిమృగములలో సింహమువలెను, ఎవడును విడిపింపకుండ లోపలికి చొచిచ్ గొఱఱ్ల మందలను 

తొర్కిక్ చీలుచ్ కొదమసింహమువలెను ఉందురు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

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. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

వచనము 18 

వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును రాజులయొదద్కును 

తేబడుదురు. 
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మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:35 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును 

గతింపవు. 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 
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యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

యెహెజేక్లు 16:53 => నీవు చేసినది అంతటి విషయమై నీవు బిడియపడి సిగుగ్నొంది వారిని 

ఓదారుచ్నటుల్ 

యెహెజేక్లు 16:54 => అపాయమునొందిన సొదొమను దాని కుమారెత్లను షోమోర్నును దాని 

కుమారెత్లను వారివలెనే అపాయమొందిన నీ వారిని మరల సాథ్పించెదరు. 

యెహెజేక్లు 16:55 => సొదొమయు దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, షోమోర్నును 

దాని కుమారెత్లును తమ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు, నీవును నీ కుమారెత్లును మీ పూరవ్సిథ్తికి వచెచ్దరు. 

యెహెజేక్లు 16:56 => నీ చుటుట్ ఉండి నినున్ తృణీకరించిన ఫిలిషీత్యుల కుమారెత్లును సిరియా 

కుమారెత్లును నినున్ అవమానపరచగా 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 10:12 => ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను.  
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యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:11 => యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు 

కారయ్మును అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి 

నడుములను విరుగగొటుట్ము.  

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 
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పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

వచనము 19 

వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; 

మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29 => నేను వెళిల్పోయిన తరువాత కూర్రమైన తోడేళుల్ మీలో 

పర్వేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:13 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ 

సరప్ము ననున్ మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 
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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 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:17 => ఇందు నిమితత్ము మీరు అవివేకులు కాక పర్భువు యొకక్ చితత్మేమిటో 

గర్హించుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

కొలొసస్యులకు 4:5 => సమయము పోనియయ్క సదివ్నియోగము చేసికొనుచు, సంఘమునకు 

వెలుపటి వారియెడల జాఞ్నము కలిగి నడుచుకొనుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

రోమీయులకు 16:19 => మీ విధేయత అందరికిని పర్చురమైనది గనుక మిముమ్నుగూరిచ్ 

సంతోషించుచునాన్ను. మీరు మేలు విషయమై జాఞ్నులును, కీడు విషయమై నిషక్పటులునై 

యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:12 => మా అతిశయమేదనగా, లౌకిక జాఞ్నము ననుసరింపక, 

దేవుడనుగర్హించు పరిశుదధ్తతోను నిషాక్పటయ్ముతోను దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో 

నడుచుకొంటిమనియు, విశేషముగా మీయెడలను నడుచుకొంటిమనియు, మా మనసాస్కిష్ 

సాక్షయ్మిచుచ్టయే 
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2 కొరిందీయులకు 8:20 => మరియు మేమింత విసాత్రమైన ధరమ్ము విషయమై పరిచారకులమై 

యునాన్ము గనుక దానినిగూరిచ్ మామీద ఎవడును తపుప్ మోపకుండ మేము జాగర్తత్గా చూచుకొనుచు 

అతనిని పంపుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => మేము విశావ్సులైన మీయెదుట ఎంత భకిత్గాను, నీతిగాను, 

అనిందయ్ముగాను పర్వరిత్ంచితిమో దానికి మీరు సాకుష్లు, దేవుడును సాకిష్ 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

ఆదికాండము 8:8 => మరియు నీళుల్ నేలమీదనుండి తగిగ్నవో లేదో చూచుటకు అతడు 

తనయొదద్నుండి నలల్ పావురమొకటి వెలుపలికి పోవిడిచెను. 

ఆదికాండము 23:17 => ఆలాగున మమేర్ యెదుటనునన్ మకేప్లా యందలి ఎఫోర్ను పొలము, 

అనగా ఆ పొలమును దానియందలి గుహయు దాని పొలిమేర అంతటిలోనునన్ ఆ పొలము 

చెటల్నిన్యు, 

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 32:16 => తన దాసులచేతి కపప్గించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి 

నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:13 => అపుప్డు ఇశార్యేలు యోసేపును చూచి నీ సహోదరులు షెకెములో మంద 

మేపుచునాన్రు. నినున్ వారియొదద్కు పంపెదను రమమ్నన్పుప్డు అతడు మంచిదని అతనితో చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 44:2 => కనిషు ఠ్ని గోనె మూతిలో తన వెండి గినెన్ను అతని ధానయ్పు రూకలను 

పెటుట్మనియు, తన గృహనిరావ్హకునికి ఆజాఞ్పింపగా యోసేపు చెపిప్న మాట చొపుప్న అతడు చేసెను. 

ఆదికాండము 49:27 => బెనాయ్మీను చీలుచ్నటిట్ తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని 

అసత్మయమందు దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనును. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

యెహోషువ 2:1 => నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి 

మీరు పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి వారిని 

రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళిల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా 

యెహోషువ 7:2 => యెహోషువ మీరు వెళిల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న 

బేతావెను దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళిల్ 

యెహోషువ 8:5 => నేనును నాతోకూడనునన్ జనులందరును పటట్ణమునకు సమీపించెదము, వారు 

మునుపటివలె మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరగా మేము వారియెదుట నిలువక పారిపోదుము. 

యెహోషువ 9:4 => వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, 

తమ గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదె ద్లు తీసికొని 

1 సమూయేలు 16:2 => సమూయేలు నేనెటుల్ వెళుల్దును? నేను వెళిల్న సంగతి సౌలు వినినయెడల 

అతడు ననున్ చంపుననగా యెహోవా నీవు ఒక పెయయ్ను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును 

వధించుటకై వచిచ్తినని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 18:5 => దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటల్కెలల్ను పోయి, సుబుదిధ్ గలిగి పని 

చేసికొనివచెచ్ను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృషిట్కిని సౌలు 

సేవకుల దృషిట్కిని దావీదు అనుకూలుడై యుండెను.  
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1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళిల్పోయిరి. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 26:4 => వేగులవారిని పంపి నిశచ్యముగా సౌలు వచెచ్నని తెలిసికొనెను. 

2 సమూయేలు 2:6 => యెహోవా మీకు కృపను సతయ్సవ్భావమును అగపరచును, నేనును మీరు 

చేసిన యీ కిర్యనుబటిట్ మీకు పర్తుయ్పకారము చేసెదను. 

2 సమూయేలు 1 5 : 1 1 = > విందునకు పిలువబడియుండి రెండువందల మంది 

యెరూషలేములోనుండి అబా ష్లోముతో కూడ బయలుదేరియుండిరి, వీరు ఏమియు తెలియక 

యథారథ్మైన మనసుస్తో వెళిల్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:34 => నీవు పటట్ణమునకు తిరిగిపోయి రాజా, యింతవరకు నీ తండిర్కి నేను 

సేవచేసినటుల్ ఇకను నీకు సేవచేసెదనని అబా ష్లోముతో చెపిప్నయెడల నీవు నా పక్షపువాడవై యుండి 

అహీతోపెలుయొకక్ ఆలోచనను చెడగొటట్గలవు. 

2 సమూయేలు 17:22 => దావీదును అతనియొదద్నునన్ జనులందరును లేచి యొరాద్నునది దాటిరి, 

తెలల్వారునపప్టికి నది దాటక యుండినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

2 రాజులు 9:3 => తైలపుగినెన్ తీసికొని అతని తలమీద తైలము పోసి నేను నినున్ ఇశార్యేలుమీద 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసితినని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపిప్, ఆలసయ్ము చేయక 

తలుపుతీసి పారిపొముమ్. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:2 => వారు యూదా దేశమందంతటను సంచరించి, యూదావారి 

పటట్ణములనిన్టిలోనుండి లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లను సమకూరిచ్ 

యెరూషలేమునకు తోడుకొనివచిచ్రి. 

ఎజార్ 4:3 => అందుకు జెరుబాబ్బెలును యేషూవయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో తకిక్న 

పర్ధానులును మీరు మాతో కలిసి మా దేవునికి మందిరమును కటుట్టకు నిమితత్ము లేదు;మేమే 
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కూడుకొని పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మాకిచిచ్న ఆజఞ్పర్కారము ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు మందిరమును కటుట్దుమని వారితో చెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 2:12 => రాతిర్యందు నేనును నాతోకూడ నునన్ కొందరును లేచితివిు. 

యెరూషలేమునుగూరిచ్ దేవుడు నా హృదయమందు పుటిట్ంచిన ఆలోచనను నేనెవరితోనైనను 

చెపప్లేదు. మరియు నేను ఎకిక్యునన్ పశువు తపప్ మరి యే పశువును నాయొదద్ ఉండలేదు. 

నెహెమాయ్ 4:13 => అందు నిమితత్ము గోడ వెనుకనునన్ దిగువ సథ్లములలోను పైనునన్ 

సథ్లములలోను జనులను వారి వారి కుటుంబముల పర్కారముగా వారి కతుత్లతోను వారి యీటెలతోను 

వారి విండల్తోను నిలిపితిని. 

నెహెమాయ్ 6:3 => అందుకు నేను నేను చేయుపని గొపప్ది, దాని విడిచి మీయొదద్కు వచుచ్టకై నేను 

దానినెందుకు ఆపవలెను? నేను రాలేనని చెపుప్టకు దూతలను పంపితిని. 

నెహెమాయ్ 7:3 => అపుప్డు నేను బాగుగా పొర్దె ద్కుక్వరకు యెరూషలేము యొకక్ గుమమ్ముల 

తలుపులు తియయ్కూడదు; మరియు జనులు దగగ్ర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ డ్గడియలు 

వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురసుథ్లందరు తమ తమ కావలి 

వంతులనుబటిట్ తమ యిండల్కు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెపిప్తిని. 

ఎసేత్రు 2:10 => మొరెద్కై నీ జాతిని నీ వంశమును కనుపరచకూడదని ఎసేత్రునకు ఆజాఞ్పించి 

యుండెను గనుక ఆమె తెలుపలేదు. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

కీరత్నలు 74:19 => దుషట్మృగమునకు నీ గువవ్యొకక్ పార్ణము నపప్గింపకుము శర్మనొందు 

నీవారిని నితయ్ము మరువకుము. 

కీరత్నలు 120:6 => కలహపిర్యునియొదద్ నేను చిరకాలము నివసించినవాడను. 

సామెతలు 13:16 => వివేకులందరు తెలివిగలిగి పని జరుపుకొందురు బుదిధ్హీనుడు మూరఖ్తను 

వెలల్డిపరచును. 
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సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

పర్సంగి 10:10 => ఇనుప ఆయుధము మొదుద్గా ఉనన్పుప్డు దానిని పదును చేయనియెడల పనిలో 

ఎకుక్వ బలము వినియోగింపవలెను; అయితే కారయ్సిదిధ్కి జాఞ్నమే పర్ధానము. 

పరమగీతము 2:2 => బలురకక్సి చెటల్లో వలిల్పదమ్ము కనబడునటుల్ సతరీలలో నా పిర్యురాలు 

కనబడుచునన్ది. 

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.  

యిరిమ్యా 36:14 => పర్ధానులందరు కూషీకి ఇనుమనుమడును షెలెమాయ్కు మనుమడును 

నెతనాయ్కు కుమారుడునైన యెహూదిని బారూకు నొదద్కు పంపి నీవు పర్జల వినికిడిలో చదివిన 

పుసత్కమును చేతపటుట్కొని రమమ్ని ఆజఞ్ నియయ్గా నేరీయా కుమారుడగు బారూకు ఆ గర్ంథమును 

చేతపటుట్కొని వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 40:16 => అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ కారేహ కుమారుడైన 

యోహానానుతో ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు అబదధ్మాడుచునాన్వు, నీవాకారయ్ము చేయకూడదనెను. 

యెహెజేక్లు 2:4 => వారు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై యునాన్రు, వారియొదద్కు నేను 

నినున్ పంపుచునాన్ను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు  

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

హబకూక్కు 1:3 => ననెన్ందుకు దోషము చూడనిచుచ్చునాన్వు? బాధ నీవేల ఊరకయే 

చూచుచునాన్వు? ఎకక్డ చూచినను నాశనమును బలాతాక్రమును అగుపడుచునన్వి, జగడమును 

కలహమును రేగుచునన్వి. 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 
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మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళిల్పోయిరి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 7:10 => అయితే ఆయన సహోదరులు పండుగకు వెళిల్పోయిన తరువాత ఆయనకూడ 

బహిరంగముగా వెళల్క రహసయ్ముగా వెళె ల్ను. 

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13 => అందుకు అననీయ పర్భువా, యీ మనుషుయ్డు యెరూషలేములో 

నీ పరిశుదుధ్లకు ఎంతో కీడు చేసియునాన్డని అతనిగూరిచ్ అనేకులవలన వింటిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:23 => అనేక దినములు గతించిన పిమమ్ట యూదులు అతనిని 

చంపనాలోచింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

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 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 2:2 => దేవదరశ్న పర్కారమే వెళిల్తిని. మరియు నా పర్యాసము వయ్రథ్మవునేమో, లేక 

వయ్రథ్మైపోయినదేమో అని నేను అనయ్జనులలో పర్కటించుచునన్ సువారత్ను వారికిని పర్తేయ్కముగా 

ఎనిన్కైనవారికిని విశదపరచితిని. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 4:15 => అతని విషయమై నీవును జాగర్తత్గా ఉండుము, అతడు మా మాటలను బహుగా 

ఎదిరించెను. 

వచనము 20 

మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు కారు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

Page  of 1244 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5 => మరియు అనయ్జనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి 

వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:16 => అపుప్డు పౌలు శతాధిపతులలో నొకనిని తనయొదద్కు పిలిచిఈ 

చినన్వానిని సహసార్ధిపతియొదద్కు తోడుకొనిపొముమ్, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెనని 

యునాన్డనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:18 => సహసార్ధిపతి అతని చెయియ్ పటుట్కొని అవతలకు తీసికొనిపోయి 

నీవు నాతో చెపుప్కొనవలెనని యునన్దేమని యొంటరిగా అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19 => అందుకతడు నీవు పౌలునుగూరిచ్ సంపూరిత్గా 

విచారింపబోవునటుట్ అతనిని రేపు మహాసభయొదద్కు తీసికొని రావలెనని నినున్ వేడుకొనుటకు 

యూదులు కటుట్కటిట్ యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:20 => వారి మాటకు నీవు సమమ్తింపవదుద్ ; వారిలో 

నలువదిమందికంటె ఎకుక్వ మనుషుయ్లు అతనికొరకు పొంచియునాన్రు. వారు అతని చంపువరకు 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్రు; ఇపప్డు నీయొదద్ మాట తీసికొనవలెనని 

కనిపెటుట్కొని సిదధ్ముగా ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:21 => అందుకు సహసార్ధిపతి నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివని 

యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆజాఞ్పించి ఆ పడుచువానిని పంపివేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22 => తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇదద్రిని తనయొదద్కు పిలిచి 

కైసరయవరకు వెళుల్టకు ఇనూన్రు మంది సైనికులను డెబబ్దిమంది గుఱఱ్పురౌతులను ఇనూన్రు మంది 

యీటెలవారిని రాతిర్ తొమిమ్ది గంటలకు సిదధ్పరచి 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 
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అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 తిమోతి 4:15 => అతని విషయమై నీవును జాగర్తత్గా ఉండుము, అతడు మా మాటలను బహుగా 

ఎదిరించెను. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

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. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:15 => అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము 

ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 
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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 వెళిల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:42 => పర్తిదినము దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు, 

యేసే కీర్సత్ని పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1 => పౌలు మహాసభవారిని తేరిచూచి సహోదరులారా, నేను నేటివరకు 

కేవలము మంచి మనసాస్కిష్ గలవాడనై దేవుని యెదుట నడుచుకొనుచుంటినని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:4 => అందుకు పౌలు సహోదరులారా, యితడు పర్ధానయాజకుడని 

నాకు తెలియలేదు నీ పర్జల అధికారిని నిందింపవదుద్ అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:5 => వారిలో ఒక భాగము సదూద్కయుయ్లును మరియొక భాగము 

పరిసయుయ్లునై యునన్టుట్ పౌలు గర్హించి సహోదరులారా, నేను పరిసయుయ్డను పరిసయుయ్ల 

సంతతివాడను; మనకునన్ నిరీక్షణను గూరిచ్యు, మృతుల పునరుతాథ్నమును గూరిచ్యు నేను 

విమరిశ్ంపబడుచునాన్నని సభలో బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసుత్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళిల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2 => ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని 

పండుకొనబెటిట్ వాని నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:3 => నలువది దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు మించకూడదు. 

వీటికంటే విసాత్రమైన దెబబ్లు కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషిట్కి నీచుడుగా కనబడునేమో. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళిల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

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. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:21 => దార్క్షతోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్ పెండిల్ చేసికొనుటకు 

పర్తివాడును షిలోహు సతరీలలో ఒకదాని పటుట్కొని బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి. 

1 సమూయేలు 24:22 => అపుప్డు సౌలు ఇంటికి తిరిగి వచెచ్ను; అయితే దావీదును అతని 

జనులును తమ కొండసథ్లములకు వెళిల్పోయిరి. 
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యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 40:16 => అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదలాయ్ కారేహ కుమారుడైన 

యోహానానుతో ఇషామ్యేలునుగూరిచ్ నీవు అబదధ్మాడుచునాన్వు, నీవాకారయ్ము చేయకూడదనెను. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

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. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

వచనము 21 

సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; పిలల్లు తలిదండుర్లమీద 

లేచి వారిని చంపించెదరు. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:33 => అధిపతి ఆ పతిర్క చదివినపుప్డు ఇతడు ఏ పర్దేశపువాడని 

అడిగి, అతడు కిలికియవాడని తెలిసికొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:34 => నీమీద నేరము మోపువారు కూడ వచిచ్నపుప్డు నీ సంగతి 

పూరణ్ముగా విచారింతునని చెపిప్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

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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మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

నిరగ్మకాండము 5:1 => తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యె హో వా అ ర ణయ్ ము లో నా కు ఉ తస్ వ ము చే యు ట కు నా జ న ము ను పో ని మమ్ ని 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:19 => కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న 

ఇశార్యేలీయులమీద నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

Page  of 1257 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

యిరిమ్యా 19:3 => నీ విటల్నుము యూదా రాజులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవా 

మాట వినుడి; సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువారందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ 

సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.  

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

యోనా 1:2 => నీనెవె పటట్ణసుథ్ల దోషము నా దృషిట్కి ఘోరమాయెను గనుక నీవు లేచి నీనెవె 

మహాపటట్ణమునకు పోయి దానికి దురగ్తి కలుగునని పర్కటింపుము. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 27:11 => యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుప్డు అధిపతి యూదుల రాజవు నీవేనా? 

అని ఆయననడుగగా యేసు అతని చూచి నీవనన్టే ట్ అనెను 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 
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లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:15 => అందుకు పర్భువు నీవు వెళుల్ము, అనయ్జనుల యెదుటను రాజుల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏరప్రచుకొనిన 

సాధనమైయునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:37 => వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పై 

యధికారిని చూచి నేను నీతో ఒకమాట చెపప్వచుచ్నా? అని అడిగెను. అందుకతడు గీర్కు భాష నీకు 

తెలియునా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:22 => అందుకు అగిర్పప్ ఆ మనుషుయ్డు చెపుప్కొనునది నేనును 

వినగోరుచునాన్నని ఫేసుత్తో అనగా అతడు రేపు వినవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28 => అందుకు అగిర్పప్ ఇంత సులభముగా ననున్ కైరసత్వుని 

చేయజూచుచునాన్వే అని పౌలుతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 
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వచనము 22 

మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకును సహించినవాడు 

రక్షంపబడును. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 
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మతత్యి 6:34 => రేపటినిగూరిచ్ చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూరిచ్ 

చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 4:15 => నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ 

నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:9 => అపుప్డు యెహోవా చేయి చాపి నా నోరుముటిట్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను 

నీ నోట నా మాటలు ఉంచియునాన్ను. 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31 => ఇశార్యేలునకు మారుమనసుస్ను పాపక్షమాపణను 

దయచేయుటకై దేవుడాయనను అధిపతినిగాను రక్షకునిగాను తన దకిష్ణహసత్ బలముచేత 

హెచిచ్ంచియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:32 => మేమును, దేవుడు తనకు విధేయులైనవారికి అనుగర్హించిన 

పరిశుదాధ్తమ్యు, ఈ సంగతులకు సాకుష్లమై యునాన్మని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:2 => అగిర్పప్రాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమసత్మైన 

ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగినవారు గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:3 => యూదులు నామీద మోపిన నేరములనిన్టినిగూరిచ్ నేడు 

తమరియెదుట సమాధానము చెపుప్కొనబోవుచునన్ందుకు నేను ధనుయ్డనని యనుకొనుచునాన్ను; 

తాలిమ్తో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:4 => మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధయ్ను 

బాలయ్మునుండి నేను బర్దికిన బర్దుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:5 => వారు మొదటినుండి ననున్ ఎరిగినవారు గనుక సాక్షయ్మిచుచ్టకు 

వారికిషట్మైతే నేను మన మతములోని బహునిషఠ్గల తెగను అనుసరించి, పరిసయుయ్డనుగా 

పర్వరిత్ంచినటుల్ చెపప్గలరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:6 => ఇపుప్డైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగాద్నము విషయమైన 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ నేను విమరిశ్ంపబడుటకు నిలిచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 

Page  of 1263 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళిల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

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 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

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 

Page  of 1264 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వచనము 23 

వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు పారిపోవుడి; 

మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము చేసియుండరని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

లూకా 11:13 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి పరిశుదాధ్తమ్ను ఎంతో 

నిశచ్యముగా అనుగర్హించుననెను.  

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4 => అందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై ఆ ఆతమ్ వారికి వాక శకిత్ 

అనుగర్హించినకొలది అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

Page  of 1265 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

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 

నిరగ్మకాండము 4:12 => కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది 

నీకు బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 

సామెతలు 16:1 => హృదయాలోచనలు మనుషుయ్ని వశము, చకక్ని పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు 

యెహోవావలన కలుగును. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 
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యోహాను 14:17 => లోకము ఆయనను చూడదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను 

పొందనేరదు; మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు. ఆయన మీతోకూడ నివసించును, మీలో ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:4 => ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు 

యెరూషలేమునుండి వెళల్క, నావలన వినిన తండిర్యొకక్ వాగాద్నము కొరకు కనిపెటుట్డి; 

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 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

2 కొరిందీయులకు 3:5 => మావలన ఏదైన అయినటుల్గా ఆలోచించుటకు మాయంతట మేమే 

సమరుథ్లమని కాదు; మా సామరథ్య్ము దేవుని వలననే కలిగియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 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 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

వచనము 24 

శిషుయ్డు బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; దాసుడు యజమానునికంటె అధికుడు కాడు. 

మతత్యి 10:34 => నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే 

గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 10:35 => ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె 

అతత్కును విరోధము పెటట్వచిచ్తిని. 
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మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

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. 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 
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ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

2 సమూయేలు 17:1 => దావీదు అలసటనొంది బలహీనముగా నునాన్డు గనుక 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

2 సమూయేలు 17:3 => నీవు వెదకు మనిషిని నేను పటుట్కొనగా జనులందరు వచిచ్ నీతో 

సమాధానపడుదురు గనుక నీ చితత్మైతే నేను పండెర్ండు వేలమందిని ఏరప్రచుకొనిపోయి యీ రాతిర్ 

దావీదును తరిమి పటుట్కొందునని అహీతోపెలు అబా ష్లోముతో చెపప్గా 

2 సమూయేలు 17:4 => ఈ బోధ అబా ష్లోమునకును ఇశార్యేలువారి పెదద్లకందరికిని యుకత్ముగా 

కనబడెను. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

కీరత్నలు 27:10 => నా తలిదండుర్లు ననున్ విడిచినను యెహోవా ననున్ చేరదీయును. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 
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యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

యిరిమ్యా 13:14 => అపుప్డు నేను తండుర్లను కుమారులను అందరిని ఏకముగా ఒకనిమీద ఒకని 

పడదోర్యుదునని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; వారిని కరుణింపను శికిష్ంపకపోను; వారియెడల 

జాలిపడక నేను వారిని నశింపజేసెదను.  

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 10:35 => ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె 

అతత్కును విరోధము పెటట్వచిచ్తిని. 
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మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 తిమోతి 1:9 => ధరమ్శాసత్రము ధరమ్విరోధులకును అవిధేయులకును భకిత్హీనులకును 

పాపిషుట్లకును అపవితుర్లకును మతదూషకులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును 

నరహంతకులకును వయ్భిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుషయ్చోరులకును అబదిధ్కులకును 

అపర్మాణికులకును,  

2 తిమోతి 3:3 => అనురాగరహితులు అతిదేవ్షులు అపవాదకులు అజితేందిర్యులు కూర్రులు 

సజజ్నదేవ్షులు 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 
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వచనము 25 

శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన చాలును. ఇంటి 

యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన యింటివారికి మరి 

నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

యెషయా 66:6 => ఆలకించుడి, పటట్ణములో అలల్రిధవ్ని పుటుట్చునన్ది దేవాలయమునుండి శబద్ము 

వినబడుచునన్ది తన శతుర్వులకు పర్తికారము చేయుచుండు యెహోవా శబద్ము వినబడుచునన్ది. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 
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మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:11 => ఏలయనగా, యేసుయొకక్ జీవముకూడ మా మరత్య్శరీరమునందు 

పర్తయ్క్షపరచబడినటుల్, సజీవులమైన మేము ఎలల్పుప్డు యేసు నిమితత్ము మరణమునకు 

అపప్గింపబడుచునాన్ము. 

పర్కటన 2:3 => నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమితత్ము భారము భరించి అలయలేదనియు 

నేనెరుగుదును. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

దానియేలు 12:12 => వెయియ్నిన్ మూడువందల ముపప్దియైదు దినములు తాళుకొని 

కనిపెటుట్కొనువాడు ధనుయ్డు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 
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గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

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. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 
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1 రాజులు 22:8 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు ఇవూ ల్ కుమారుడైన మీకాయా అను ఒకడునాన్డు; 

అతనిదావ్రా మనము యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయవచుచ్ను గాని, అతడు ననున్గూరిచ్ మేలు 

పర్కటింపక కీడే పర్కటించును గనుక అతనియందు నాకు దేవ్షము కలదని యెహోషాపాతుతో అనగా 

యెహోషాపాతురాజైన మీరు ఆలాగనవదద్నెను. 

కీరత్నలు 27:10 => నా తలిదండుర్లు ననున్ విడిచినను యెహోవా ననున్ చేరదీయును. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

కీరత్నలు 38:19 => నా శతుర్వులు చురుకైనవారును బలవంతులునైయునాన్రు నిరే హ్తుకముగా ననున్ 

దేవ్షించువారు అనేకులు. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 119:33 => (హే) యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు నేరుప్ము. అపుప్డు 

నేను కడమటుట్కు వాటిని గైకొందును. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 
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మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 13:7 => అనిన్టికి తాళుకొనును, అనిన్టిని నముమ్ను; అనిన్టిని నిరీకిష్ంచును; 

అనిన్టిని ఓరుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:1 => కావున నేనపేకిష్ంచు నా పిర్య సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా 

కిరీటమునై యునన్ నా పిర్యులారా, యిటుల్ పర్భువునందు సిథ్రులై యుండుడి. 
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2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

యాకోబు 5:11 => సహించిన వారిని ధనుయ్లనుకొనుచునాన్ము గదా? మీరు యోబు యొకక్ 

సహనమునుగూరిచ్ వింటిరి. ఆయన ఎంతో జాలియు కనికరమును గలవాడని మీరు తెలిసికొని 

యునాన్రు. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

వచనము 26 

కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, రహసయ్మైనదేదియు 

తెలియబడకపోదు. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 
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ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:12 => యాహాను చెరపటట్బడెనని యేసు విని గలిలయకు తిరిగి వెళిల్ 

మతత్యి 12:14 => అంతట పరిసయుయ్లు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా 

అని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 4:30 => అయితే ఆయన వారి మధయ్నుండి దాటి తన మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

యోహాను 10:39 => వారు మరల ఆయనను పటుట్కొన చూచిరి గాని ఆయన వారిచేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

యోహాను 10:40 => యొరాద్ను అదద్రిని యోహాను మొదట బాపిత్సమ్మిచుచ్చుండిన సథ్లమునకు 

ఆయన తిరిగి వెళిల్ అకక్డనుండెను. 

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

యోహాను 10:42 => అకక్డ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 
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యోహాను 11:54 => కాబటిట్ యేసు అపప్టినుండి యూదులలో బహిరంగముగా సంచరింపక, 

అకక్డనుండి అరణయ్మునకు సమీపపర్దేశములోనునన్ ఎఫార్యిమను ఊరికి వెళిల్, అకక్డ తన 

శిషుయ్లతోకూడ ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:24 => వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచెచ్ను. వారు అతని 

చంపవలెనని రాతిర్ంబగళుల్ దావ్రములయొదద్ కాచుకొనుచుండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:25 => గనుక అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళ అతనిని తీసికొనిపోయి గంపలో 

ఉంచి, గోడగుండ అతనిని కిర్ందికి దింపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51 => వీరు తమ పాదధూళిని వారితటుట్ దులిపివేసి ఈకొనియకు 

వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6 => వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పటట్ణములగు 

లుసత్రకును దెరేబ్కును చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశమునకును పారిపోయి అకక్డ సువారత్ పర్కటించుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:7 => లుసత్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:20 => అయితే శిషుయ్లు అతనిచుటుట్ నిలిచియుండగా అతడు లేచి 

పటట్ణములో పర్వేశించి, మరునాడు బరన్బాతోకూడ దెరేబ్కు బయలుదేరిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:10 => వెంటనే సహోదరులు రాతిర్వేళ పౌలును సీలను బెరయకు 

పంపించిరి. వారువచిచ్ యూదుల సమాజమందిరములో పర్వేశించిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14 => వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముదర్మువరకు వెళుల్మని 

పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అకక్డనే నిలిచిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:1 => ఆ యలల్రి అణగిన తరువాత పౌలు శిషుయ్లను తనయొదద్కు 

పిలువనంపించి హెచచ్రించిన మీదట వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని మాసిదోనియకు వెళుల్టకు 

బయలుదేరెను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 
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నిరగ్మకాండము 2:15 => ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో 

యెదుటనుండి పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 22:4 => అతని యొదద్కు వారిని తోడుకొనిపోగా దావీదు కొండలలో దాగియునన్ 

దినములు వారు అతనియొదద్ కాపురముండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 14:13 => యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెకిక్, అకక్డనుండి అరణయ్పర్దేశమునకు 

ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పటట్ణములనుండి కాలినడకను ఆయన 

వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 
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లూకా 4:31 => అపుప్డాయన గలిలయలోని కపెరన్హూము పటట్ణమునకు వచిచ్, విశార్ంతిదినమున 

వారికి బోధించుచుండెను. 

యోహాను 4:3 => అయినను యేసే బాపిత్సమ్మియయ్లేదు గాని ఆయన శిషుయ్లిచుచ్చుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:4 => కాబటిట్ చెదరిపోయివారు సువారత్ వాకయ్మును పర్కటించుచు 

సంచారముచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:17 => అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగ చేసి, పర్భువు తనున్ 

చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచెచ్నో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ 

సంగతులు తెలియజేయుడని చెపిప్ బయలుదేరి వేరొకచోటికి వెళె ల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:18 => అపుప్డాయన నీవు తవ్రపడి యెరూషలేము విడిచి శీఘర్ముగా 

వెళుల్ము. ననున్గూరిచ్ నీవిచుచ్ సాక్షయ్ము వారంగీకరింపరని నాతో చెపెప్ను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

వచనము 27 

చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు చెపప్బడినది మేడలమీద 

పర్కటించుడి. 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 
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పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

లూకా 6:40 => శిషుయ్డు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిదుధ్డైన పర్తివాడును తన 

బోధకునివలె ఉండును. 

యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  
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హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

వచనము 28 

మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, ఆతమ్ను దేహమునుకూడ 

నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 9:34 => అయితే పరిసయుయ్లు ఇతడు దయయ్ముల అధిపతివలన దయయ్ములను 

వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

మారుక్ 3:22 => యెరూషలేమునుండి వచిచ్న శాసుత్ర్లు ఇతడు బయలె జ్బూలు పటిట్నవాడై దయయ్ముల 

యధిపతిచేత దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

లూకా 11:15 => అయితే వారిలో కొందరు వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన బయెలె జ్బూలువలన 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:20 => అందుకు జనసమూహము నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవు, ఎవడు నినున్ 

చంపజూచుచునాన్డని అడుగగా 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 
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యోహాను 8:52 => అందుకు యూదులు నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవని యిపుప్డెరుగుదుము; 

అబార్హామును పర్వకత్లును చనిపోయిరి; అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడు ఎనన్డును 

మరణము రుచి చూడడని నీవు చెపుప్చునాన్వు 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

2 సమూయేలు 11:11 => ఊరియా మందసమును ఇశార్యేలు వారును యూదావారును 

గుడారములలో నివసించుచుండగను, నా యధిపతియగు యోవాబును నా యేలినవాడవగు నీ 

సేవకులును బయట దండులో నుండగను, భోజనపానములు చేయుటకును నా భారయ్యొదద్ 

పరుండుటకును నేను ఇంటికిపోదునా? నీ తోడు నీ పార్ణముతోడు నేనాలాగు చేయువాడను కానని 

దావీదుతో అనెను. 

2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

పరమగీతము 1:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను 

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  
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మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 27:11 => యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుప్డు అధిపతి యూదుల రాజవు నీవేనా? 

అని ఆయననడుగగా యేసు అతని చూచి నీవనన్టే ట్ అనెను 

మారుక్ 10:39 => అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ 

బాపిత్సమ్ము మీరు పొందెదరు, గాని 

లూకా 6:40 => శిషుయ్డు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిదుధ్డైన పర్తివాడును తన 

బోధకునివలె ఉండును. 

లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 17:14 => వారికి నీ వాకయ్మిచిచ్యునాన్ను. నేను లోకసంబంధిని కానటుట్ వారును 

లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని దేవ్షించును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

ఎఫెసీయులకు 2:19 => కాబటిట్ మీరికమీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుదుధ్లతో 

ఏక పటట్ణసుథ్లును దేవుని యింటివారునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

వచనము 29 
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రెండు పిచుచ్కలు కాసుకు అమమ్బడును గదా; అయినను మీ తండిర్ సెలవులేక వాటిలో ఒకటైనను 

నేలను పడదు. 

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 43:1 => అయితే యాకోబూ, నినున్ సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశార్యేలూ, నినున్ 

నిరిమ్ంచినవాడు ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను నినున్ విమోచించియునాన్ను భయపడకుము, 

పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచియునాన్ను నీవు నా సొతుత్.  

యెషయా 43:2 => నీవు జలములలో బడి దాటునపుప్డు నేను నీకు తోడైయుందును నదులలో బడి 

వెళుల్నపుప్డు అవి నీమీద పొరిల్పారవు. నీవు అగిన్మధయ్ను నడచునపుప్డు కాలిపోవు, జావ్లలు నినున్ 

కాలచ్వు  
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యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 

యెషయా 51:8 => వసత్రమును కొరికివేయునటుల్ చిమమ్ట వారిని కొరికివేయును బొదీద్క 

గొఱఱ్బొచుచ్ను కొరికివేయునటుల్ వారిని కొరికివేయును అయితే నా నీతి నితయ్ము నిలుచును నా రక్షణ 

తరతరములుండును.  

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

యెషయా 51:13 => బాధపెటుట్వాడు నాశనము చేయుటకు సిదధ్పడునపుప్డు వాని కోర్ధమునుబటిట్ 

నితయ్ము భయపడుచు, ఆకాశములను వాయ్పింపజేసి భూమి పునాదులనువేసిన యెహోవాను నీ 

సృషిట్కరత్యైన యెహోవాను మరచుదువా? బాధపెటుట్వాని కోర్ధము ఏమాయెను?  

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 1:17 => కాబటిట్ నీవు నడుముకటుట్కొని నిలువబడి నేను నీకాజాఞ్పించునదంతయు వారికి 

పర్కటన చేయుము; భయపడకుము లేదా నేను వారి యెదుట నీకు భయము పుటిట్ంతును. 

యిరిమ్యా 1:18 => యూదా రాజులయొదద్కు గాని పర్ధానులయొదద్కు గాని యాజకులయొదద్కు గాని 

దేశనివాసులయొదద్కు గాని, యీ దేశమంతటిలో నీవెకక్డికి పోయినను, పార్కారముగల 

పటట్ణముగాను ఇనుపసత్ంభముగాను ఇతత్డి గోడలుగాను నీవుండునటుల్ ఈ దినమున నినున్ 

నియమించియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

మారుక్ 4:22 => రహసయ్మేదైనను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచబడుటకే గాని యేదియు 

మరుగు చేయబడలేదు 

లూకా 8:17 => తేటపరచబడని రహసయ్మేదియు లేదు; తెలియజేయబడకయు బయలుపడకయు 

నుండు మరుగైనదేదియు లేదు. 

లూకా 12:2 => మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదె ద్లమీద చాటింపబడును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

యోబు 12:22 => చీకటిలోని రహసయ్ములను ఆయన బయలుపరచుచు మరణాంధకారమును 

వెలుగులోనికి రపిప్ంచును 
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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. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

వచనము 30 

మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి  

మతత్యి 13:1 => ఆ దినమందు యేసు ఇంటనుండి వెళిల్ సముదర్తీరమున కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 13:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను; పకుష్లు వచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను 

మతత్యి 13:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున 

అవి వెంటనే మొలిచెను గాని 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 13:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 13:10 => తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్ నీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో 

మాటలాడుచునాన్వని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇటల్నెను 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:34 => నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుటిట్నది 

మొదలుకొని మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెపెప్దను  

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 
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లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:29 => ఆయన శిషుయ్లు ఇదిగో ఇపుప్డు నీవు గూఢారథ్ముగా ఏమియు చెపప్క 

సప్షట్ముగా మాటలాడుచునాన్వు. 

2 కొరిందీయులకు 3:12 => తగిగ్పోవుచునన్ మహిమ యొకక్ అంతమును ఇశార్యేలీయులు తేరి 

చూడకుండునటుల్ మోషే తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను.  

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 8:2 => తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 
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సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

1 సమూయేలు 9:25 => పటట్ణసుథ్లు ఉనన్తమైన సథ్లము మీదనుండి దిగుచుండగా సమూయేలు 

సౌలుతో మిదె ద్మీద మాటలాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 
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యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

యిరిమ్యా 19:2 => నీవు వెళిల్ కుమమ్రి చేయు మంటి కూజాను కొని, జనుల పెదద్లలో కొందరిని 

యాజకుల పెదద్లలో కొందరిని పిలుచుకొనిపోయి, హరీస్తు గుమమ్పు దావ్రమునకు ఎదురుగా నునన్ 

బెన హినోన్ము లోయలోనికిపోయి నేను నీతో చెపప్బోవు మాటలు అకక్డ పర్కటింపుము.  

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  

మతత్యి 24:17 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; 

మారుక్ 4:22 => రహసయ్మేదైనను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచబడుటకే గాని యేదియు 

మరుగు చేయబడలేదు 

లూకా 5:19 => జనులు గుంపుకూడి యుండినందున, వానిని లోపలికి తెచుచ్టకు 

వలల్పడకపోయెను గనుక, ఇంటిమీదికెకిక్ పెంకులు విపిప్, మంచముతో కూడ యేసు ఎదుట వారి 

మధయ్ను వానిని దించిరి. 

లూకా 11:33 => ఎవడును దీపము వెలిగించి, చాటుచోటునైనను కుంచముకిర్ందనైనను పెటట్డు 

గాని, లోపలికి వచుచ్వారికి వెలుగు కనబడుటకు దీపసత్ంభము మీదనే పెటుట్ను. 

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదె ద్లమీద చాటింపబడును. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 
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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 

కొలొసస్యులకు 4:4 => ఆ మరమ్మును వెలల్డిపరచునటుల్ వాకయ్ము చెపుప్టకు అనుకూలమైన 

సమయము దేవుడు దయచేయవలెనని మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

పర్కటన 22:10 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన 

వాకయ్ములకు ముదర్ వేయవలదు; కాలము సమీపమైయునన్ది; 

వచనము 31 

గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 

మతత్యి 10:26 => కాబటిట్ మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచబడకపోదు, 

రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడకపోదు. 

యెషయా 8:12 => ఈ పర్జలు బందుకటుట్ అని చెపుప్నదంతయు బందుకటుట్ అనుకొనకుడి వారు 

భయపడుదానికి భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి. 

యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యెషయా 51:7 => నీతి అనుసరించువారలారా , నా మాట వినుడి నా బోధను 

హృదయమందుంచుకొనన్ జనులారా, ఆలకించుడి మనుషుయ్లు పెటుట్ నిందకు భయపడకుడి వారి 

దూషణ మాటలకు దిగులుపడకుడి. 
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యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

దానియేలు 3:10 => రాజా, తాము ఒక కటట్డ నియమించితిరి; ఏదనగా బాకాను పిలల్ంగోర్విని 

పెదద్వీణను వీణను విపంచికను సుంఫోనీయను సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను విను పర్తివాడు 

సాగిలపడి ఆ బంగారు పర్తిమకు నమసాక్రము చేయవలెను. 

దానియేలు 3:11 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

వేయబడును. 

దానియేలు 3:12 => రాజా, తాము షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గో అను ముగుగ్రు యూదులను 

బబులోను దేశములోని రాచకారయ్ములు విచారించుటకు నియమించితిరి; ఆ మనుషుయ్లు తమరి 

ఆజఞ్ను లక్షయ్పెటట్లేదు, తమరి దేవతలను పూజించుటలేదు, తమరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రించుటయే లేదు అనిరి. 

దానియేలు 3:13 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హమును రౌదర్మును గలవాడై షదర్కును 

మేషాకును అబేదెన్గోను పటుట్కొని రండని ఆజఞ్ ఇయయ్గా వారు ఆ మనుషుయ్లను పటుట్కొని 

రాజసనిన్ధికి తీసికొని వచిచ్రి. 

దానియేలు 3:14 => అంతట నెబుకదెన్జరు వారితో ఇటల్నెను షదర్కూ, మేషాకూ, అబేదెన్గో మీరు 

నా దేవతను పూజించుట లేదనియు, నేను నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు నమసక్రించుట 

లేదనియు నాకు వినబడినది. అది నిజమా? 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 
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దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

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. 

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 21:13 => పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడిచ్ నా గుండె బదద్లు చేసెదరేల? 

నేనైతే పర్భువైన యేసు నామము నిమితత్ము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాతర్మే గాక 

చనిపోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 
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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. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 119:120 => నీ భయమువలన నా శరీరము వణకుచునన్ది నీ నాయ్యవిధులకు నేను 

భయపడుచునాన్ను. 

పర్సంగి 5:7 => అధికమైన సవ్పన్ములును మాటలును నిష పర్యోజనములు; నీమటుట్కు నీవు 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 
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పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 5:22 => సముదర్ము దాటలేకుండునటుల్ను, దాని తరంగము లెంత పొరిల్నను అవి 

పర్బలలేకయు, ఎంత ఘోషించినను దాని దాటలేకయు ఉండునటుల్ను నితయ్ నిరణ్యముచేత దానికి 

ఇసుకను సరిహదుద్గా నియమించిన నాకు మీరు భయపడరా? నా సనిన్ధిని వణకరా? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

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. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 
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లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

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 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 
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పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

ఆదికాండము 12:12 => ఐగుపీత్యులు నినున్ చూచి యీమె అతని భారయ్ అని చెపిప్ ననున్ చంపి 

నినున్ బర్దుకనిచెచ్దరు. 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 26:7 => ఆ చోటి మనుషుయ్లు అతని భారయ్ను చూచి ఆమె యెవరని అడిగినపుప్డు 

అతడు ఆమె నా సహోదరి అని చెపెప్ను; ఎందుకనగా రిబాక్ చకక్నిది గనుక ఈ చోటి మనుషుయ్లు 

ఆమె నిమితత్ము ననున్ చంపుదురేమో అనుకొని తన భారయ్ అని చెపుప్టకు భయపడెను. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 
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నిరగ్మకాండము 1:17 => అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు 

తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  

నిరగ్మకాండము 5:1 => తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యె హో వా అ ర ణయ్ ము లో నా కు ఉ తస్ వ ము చే యు ట కు నా జ న ము ను పో ని మమ్ ని 

ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

యెహోషువ 9:24 => అందుకు వారు యెహోషువను చూచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమసత్ 

దేశమును మీకిచిచ్, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశ నివాసులనందరిని నశింపజేయునటుల్ తన 

సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల 

విషయములో నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు చేసితివిు. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

1 రాజులు 18:14 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా 

యేలినవాడవైన నీకు వినబడినది కాదా? నేను యెహోవా పర్కత్లలో నూరు మందిని గుహకు ఏబదేసి 

మందిచొపుప్న దాచి, అనన్ పానములిచిచ్ వారిని పోషించితిని. 

1 రాజులు 20:31 => అతని సేవకులు ఇశార్యేలు వారి రాజులు దయాపరులని మేము వింటిమి 

గనుక నీకు అనుకూలమైనయెడల మేము నడుమునకు గోనెలు కటుట్కొని తలమీద తార్ళుల్ వేసికొని 
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ఇశార్యేలు రాజునొదద్కు పోవుదుము; అతడు నీ పార్ణమును రకిష్ంచునేమో అని రాజుతో అనగా రాజు 

అందుకు సమమ్తించెను. 

2 రాజులు 1:15 => యెహోవా దూత వానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమమ్ని ఏలీయాకు 

సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొదద్కు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 17:36 => ఆయన ఆజాఞ్పించిన కటట్డలను గాని విధులను గాని ధరమ్శాసత్రమును గాని 

ధరమ్మందు దేనిని గాని అనుసరింపకయు ఉనాన్రు. 

2 రాజులు 17:39 => మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై యుండినయెడల 

ఆయన మీ శతుర్వులచేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించునని ఆయన సెలవిచిచ్నను 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:3 => అందుకు యెహోషాపాతు భయపడి యెహోవాయొదద్ 

విచారించుటకు మనసుస్ నిలుపుకొని, యూదాయంతట ఉపవాసదినము ఆచరింపవలెనని చాటింపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 4:14 => అంతట నేను లేచి చూచి పర్ధానులతోను అధికారులతోను జనులతోను వారికి 

మీరు భయపడకుడి, మహా ఘనుడును భయంకరుడునగు యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొని, మీ 

సహోదరుల పక్షముగాను మీ కుమారుల పక్షముగాను మీ కుమారెత్ల పక్షముగాను మీ భారయ్ల 

పక్షముగాను మీ నివాసము మీకుండునటుల్ యుదధ్ము చేయుడి అంటిని. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

ఎసేత్రు 5:9 => ఆ దినమందు హామాను సంతోషించి మనోలాల్సము గలవాడై బయలువెళిల్, 

రాజుగుమమ్ముననుండు మొరెద్కై తనున్ చూచియు అతడు లేచి నిలువకయు కదలకయు ఉనన్ందున 

మొరెద్కైమీద బహుగా కోపగించెను. 
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యోబు 3:17 => అకక్డ దురామ్రుగ్లు ఇక శర్మపరచరు బలహీనులై అలసినవారు విశార్ంతి 

నొందుదురు 

యోబు 13:11 => ఆయన పర్భావము మిముమ్ను భయపెటట్దా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా? 

యోబు 37:24 => తాము జాఞ్నులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాతర్మును లక్షయ్పెటట్డు. 

కీరత్నలు 76:7 => నీవు, నీవే భయంకరుడవు నీవు కోపపడు వేళ నీ సనిన్ధిని నిలువగలవాడెవడు? 

కీరత్నలు 89:7 => పరిశుదధ్దూతల సభలో ఆయన మికిక్లి భీకరుడు తన చుటుట్నునన్ వారందరికంటె 

భయంకరుడు. 

కీరత్నలు 119:87 => భూమిమీద నుండకుండ వారు ననున్ నాశనము చేయుటకు కొంచెమే తపెప్ను 

అయితే నీ ఉపదేశములను నేను విడువకయునాన్ను. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 

యెషయా 47:14 => వారు కొయయ్కాలువలెనైరి అగిన్ వారిని కాలిచ్వేయుచునన్ది జావ్లయొకక్ 

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 36:14 => పర్ధానులందరు కూషీకి ఇనుమనుమడును షెలెమాయ్కు మనుమడును 

నెతనాయ్కు కుమారుడునైన యెహూదిని బారూకు నొదద్కు పంపి నీవు పర్జల వినికిడిలో చదివిన 
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పుసత్కమును చేతపటుట్కొని రమమ్ని ఆజఞ్ నియయ్గా నేరీయా కుమారుడగు బారూకు ఆ గర్ంథమును 

చేతపటుట్కొని వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 42:11 => మీరు బబులోను రాజునకు భయపడుచునాన్రే; అతనికి భయపడకుడి, అతని 

చేతిలోనుండి మిముమ్ను తపిప్ంచి మిముమ్ను రకిష్ంచుటకు నేను మీకు తోడైయునాన్ను, అతనికి 

భయపడకుడి, 

యెహెజేక్లు 2:6 => నరపుతుర్డా, నీవు బర్హమ్దండి చెటల్లోను ముండల్తుపప్లలోను తిరుగుచునాన్వు, 

తేళల్ మధయ్ నివసించుచునాన్వు;  

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:28 => అటుల్ మీరు బెదరకుండుట వారికి నాశనమును మీకు రక్షణయును 

కలుగుననుటకు సూచనయైయునన్ది. ఇది దేవునివలన కలుగునదే. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

హెబీర్యులకు 11:23 => మోషే పుటిట్నపుప్డు అతని తలిదండుర్లు ఆ శిశువు సుందరుడై యుండుట 

చూచి, విశావ్సమునుబటిట్ రాజాజఞ్కు భయపడక, మూడు మాసములు అతని దాచిపెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 13:6 => కాబటిట్ పర్భువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాతుర్డు నాకేమి 

చేయగలడు? అని మంచి ధైరయ్ముతో చెపప్గలవారమై యునాన్ము.  

యాకోబు 4:12 => ఒకక్డే ధరమ్శాసత్రమును నియమించి నాయ్యము విధించువాడు. ఆయనే 

రకిష్ంచుటకును నశింపజేయుటకును శకిత్మంతుడైయునాన్డు; పరునికి తీరుప్ తీరుచ్టకు నీవెవడవు? 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

వచనము 32 

మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా తండిర్యెదుట నేనును వానిని 

ఒపుప్కొందును. 

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 శేర్షు ఠ్లు కారా? 

మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళిల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

కీరత్నలు 104:27 => తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచెచ్దవని ఇవనిన్యు నీ దయకొరకు 

కనిపెటుట్చునన్వి 

కీరత్నలు 104:28 => నీవు వాటికి పెటుట్నది అవి కూరుచ్కొనును నీవు గుపిప్లి విపప్గా అవి 

మంచివాటిని తిని తృపిత్పరచబడును. 

కీరత్నలు 104:29 => నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి 

తీసివేయునపుప్డు అవి పార్ణములు విడిచి మంటిపాలగును. 

కీరత్నలు 104:30 => నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అటుల్ నీవు భూతలమును 

నూతనపరచుచునాన్వు. 

రూతు 2:3 => కాబటిట్ ఆమె వెళిల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక పొలములో 

ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

2 రాజులు 8:5 => అతడు ఒక మృతునికి పార్ణము తిరిగిరపిప్ంచిన సంగతి వాడు రాజునకు 

తెలియజెపుప్చుండగా, ఎలీషా బర్దికించిన బిడ డ్ తలిల్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు 

రాజుతో మనవిచేయ వచెచ్ను. అంతట గేహజీ నా యేలినవాడవైన రాజా ఆ సతరీ యిదే; మరియు ఎలీషా 

తిరిగి బర్దికించిన యీమె బిడ డ్ వీడే అని చెపప్గా 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 
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కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

వచనము 33 

మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా తండిర్యెదుట నేనును 

ఎరుగనందును. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

2 సమూయేలు 14:11 => అపుప్డు ఆమె రాజవైన నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను సమ్రించి హతయ్కు 

పర్తిహతయ్ చేయువారు నా కుమారుని నశింపజేయకుండ ఇకను నాశనము చేయుట మానిప్ంచుమని 

మనవిచేయగా రాజు యెహోవా జీవముతోడు నీ కుమారుని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను నేల 

రాలకుండుననెను. 
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1 రాజులు 1:52 => సొలొమోను ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతడు తనున్ యోగుయ్నిగా 

అగుపరచుకొనినయెడల అతని తల వెండుర్కలలో ఒకటైనను కిర్ందపడదు గాని అతనియందు 

దౌషట్య్ము కనబడినయెడల అతనికి మరణశిక్ష వచుచ్నని సెలవిచిచ్ 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు కారా? 

లూకా 21:18 => గాని మీ తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను నశింపదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

2 రాజులు 8:5 => అతడు ఒక మృతునికి పార్ణము తిరిగిరపిప్ంచిన సంగతి వాడు రాజునకు 

తెలియజెపుప్చుండగా, ఎలీషా బర్దికించిన బిడ డ్ తలిల్ తన యింటినిగూరిచ్యు భూమినిగూరిచ్యు 

రాజుతో మనవిచేయ వచెచ్ను. అంతట గేహజీ నా యేలినవాడవైన రాజా ఆ సతరీ యిదే; మరియు ఎలీషా 

తిరిగి బర్దికించిన యీమె బిడ డ్ వీడే అని చెపప్గా 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 56:8 => నా సంచారములను నీవు లెకిక్ంచియునాన్వు నా కనీన్ళుల్ నీ బుడిడ్లో 

నుంచబడియునన్వి అవి నీ కవిలెలో1 కనబడును గదా. 

దానియేలు 3:27 => అధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును రాజుయొకక్ పర్ధాన 

మంతుర్లును కూడి వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లను పరీకిష్ంచి, వారి శరీరములకు అగిన్ యేహాని 
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చేయకుండుటయు, వారి తలవెండుర్కలలో ఒకటైనను కాలిపోకుండుటయు, వారి వసత్రములు 

చెడిపోకుండుటయు, అగిన్ వాసనయైనను వారి దేహములకు తగలకుండుటయు చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10 => నేను నీకు తోడైయునాన్ను, నీకు హాని చేయుటకు నీమీదికి 

ఎవడును రాడు; ఈ పటట్ణములో నాకు బహు జనమునన్దని పౌలుతో చెపప్గా 

వచనము 34 

నేను భూమిమీదికి సమాధానమును పంపవచిచ్తినని తలంచకుడి; ఖడగ్మునే గాని సమాధానమును 

పంపుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

మతత్యి 12:11 => అందుకాయన మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నొక గొఱఱ్యుండి అది 

విశార్ంతిదినమున గుంటలో పడినయెడల దాని పటుట్కొని పైకి తీయడా? 

మతత్యి 12:12 => గొఱఱ్ కంటె మనుషుయ్డెంతో శేర్షు ఠ్డు; కాబటిట్ విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట 

ధరమ్మే అని చెపిప్ 

కీరత్నలు 8:5 => దేవునికంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసియునాన్వు. మహిమా 

పర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసియునాన్వు. 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షు ఠ్లు. 

1 కొరిందీయులకు 9:9 => కళల్ము తొర్కుక్చునన్ యెదుద్ మూతికి చికక్ము పెటట్వదుద్ అని మోషే 

ధరమ్శాసత్రములో వార్యబడి యునన్ది. దేవుడు ఎడల్కొరకు విచారించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 9:10 => కేవలము మనకొరకు దీనిని చెపుప్చునాన్డా? అవును, మనకొరకే గదా 

యీ మాట వార్యబడెను? ఏలయనగా, దునున్వాడు ఆశతో దునన్వలెను, కళల్ము తొర్కిక్ంచువాడు 

పంటలో పాలు పొందుదునను ఆశతో తొర్కిక్ంపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3 => ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో 

యుదధ్ము చేయుటకు సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి, 

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. 

లూకా 12:7 => మీ తలవెండుర్కలనిన్యు లెకిక్ంపబడియునన్వి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన 

పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు కారా? 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

వచనము 35 

ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె అతత్కును విరోధము 

పెటట్వచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 119:46 => సిగుగ్పడక రాజులయెదుట నీ శాసనములనుగూరిచ్ నేను మాటలాడెదను. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

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. 

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

2 తిమోతి 1:8 => కాబటిట్ నీవు మన పర్భువు విషయమైన సాక్షయ్మునుగూరిచ్యైనను, ఆయన 

ఖైదీనైన ననున్గూరిచ్ యైనను సిగుగ్పడక, దేవుని శకిత్నిబటిట్ సువారత్ నిమితత్మైన శర్మానుభవములో 

పాలివాడవై యుండుము. 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 
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పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

ఎజార్ 5:11 => వారు ఈలాగున పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి మేము భూమాయ్కాశముల దేవుని యొకక్ 

సేవకులమై అనేక సంవతస్రముల కిర్ందట ఇశార్యేలీయులలో నొక గొపప్రాజు కటిట్ంచి నిలిపిన 

మందిరమును మరల కటుట్చునాన్ము. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 11:2 => అందుకాయన మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు తండీర్ , నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడునుగాక, నీ రాజయ్ము వచుచ్నుగాక, 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

వచనము 36 

ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 
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మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

యెహోషువ 24:27 => జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న 

మాటలనిన్యు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని 

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 
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మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 10:9 => అదేమనగా యేసు పర్భువని నీ నోటితో ఒపుప్కొని, దేవుడు 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెనని నీ హృదయమందు విశవ్సించినయెడల, నీవు రకిష్ంపబడుదువు. 

వచనము 37 

తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను 

కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు కాడు; 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

లూకా 12:49 => నేను భూమిమీద అగిన్వేయ వచిచ్తిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని 

యెంతో కోరుచునాన్ను. 

లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 12:52 => ఇపుప్టినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇదద్రికి విరోధముగా 

ముగుగ్రును, ముగుగ్రికి విరోధముగా యిదద్రును ఉందురు. 

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:40 => జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ పర్వకత్యే 

అనిరి; 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

యోహాను 7:43 => కాబటిట్ ఆయననుగూరిచ్ జనసమూహములో భేదము పుటెట్ను. 

యోహాను 7:44 => వారిలో కొందరు ఆయనను పటుట్కొనదలచిరి గాని యెవడును ఆయనను 

పటుట్కొనలేదు. 

యోహాను 7:45 => ఆ బంటౌర్తులు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పరిసయుయ్లయొదద్కును 

వచిచ్నపుప్డు వారు ఎందుకు మీరాయనను తీసికొని రాలేదని అడుగగా 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 7:50 => అంతకుమునుపు ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేము వారిలో ఒకడు. 
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యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:49 => పర్భువు వాకయ్ము ఆ పర్దేశమందంతట వాయ్పించెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:50 => గాని యూదులు భకిత్మరాయ్దలుగల సతరీలను ఆ పటట్ణపు 

పర్ముఖులను రేపి పౌలునకు బరన్బాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ పార్ంతములనుండి 

వెళల్గొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:4 => ఆ పటట్ణపు జనసమూహములో భేదములు పుటట్గా కొందరు 

యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొసత్లుల పక్షముగాను ఉండిరి. 

ఆదికాండము 27:40 => నీవు నీ కతిత్చేత బర్దుకుదువు నీ సహోదరునికి దాసుడవగుదువు నీవు 

తిరుగులాడుచుండగా నీ మెడమీదనుండి అతనికాడి విరిచివేయుదువు అని అతని కుతత్రమిచెచ్ను. 
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నాయ్యాధిపతులు 3:2 => ఇశార్యేలీయుల తరతరములవారికి, అనగా పూరవ్ము ఆ యుదధ్ములను 

ఏ మాతర్మును చూడనివారికి యుదధ్ముచేయ నేరుప్నటుల్ యెహోవా ఉండనిచిచ్న జనములు ఇవి.  

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

జెకరాయ్ 8:10 => ఆ దినములకు ముందు మనుషుయ్లకు కూలి దొరకక యుండెను, పశువుల పనికి 

బాడిగ దొరకకపోయెను, తన పనిమీద పోవువానికి శతుర్భయముచేత నెమమ్ది లేకపోయెను; 

ఏలయనగా ఒకరిమీదికొకరిని నేను రేపుచుంటిని. 

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:19 => ఈ మాటలనుబటిట్ యూదులలో మరల భేదము పుటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:29 => వారు దాని విందురు. 

వచనము 38 

తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 
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మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

యోహాను 7:43 => కాబటిట్ ఆయననుగూరిచ్ జనసమూహములో భేదము పుటెట్ను. 

యోహాను 10:19 => ఈ మాటలనుబటిట్ యూదులలో మరల భేదము పుటెట్ను. 
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వచనము 39 

తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము తన పార్ణము 

పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

ఆదికాండము 4:9 => యెహోవా నీ తముమ్డైన హేబెలు ఎకక్డునాన్డని కయీనునడుగగా అతడు 

నేనెరుగను; నా తముమ్నికి నేను కావలివాడనా అనెను. 

ఆదికాండము 4:10 => అపుప్డాయన నీవు చేసినపని యేమిటి? నీ తముమ్ని రకత్ము యొకక్ సవ్రము 

నేలలోనుండి నాకు మొరపెటుట్చునన్ది. 

ఆదికాండము 37:17 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఇకక్డనుండి వారు సాగి వెళిల్రి. వారు దోతానుకు 

వెళుల్దము రండని చెపుప్కొనుట వింటినని చెపెప్ను. అపుప్డు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము వెళిల్ 

దోతానులో వారిని కనుగొనెను 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

ఆదికాండము 37:21 => రూబేను ఆ మాట విని మనము వానిని చంపరాదని చెపిప్ వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపించెను. 

Page  of 1322 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

ఆదికాండము 37:24 => అతని పటుట్కొని ఆ గుంటలో పడదోర్సిరి. ఆ గుంట వటిట్ది అందులో నీళుల్ 

లేవు.  

ఆదికాండము 37:25 => వారు భోజనముచేయ కూరుచ్ండి, కనున్లెతిత్ చూడగా ఐగుపుత్నకు తీసికొని 

పోవుటకు గుగిగ్లము మసత్కియు బోళమును మోయుచునన్ ఒంటెలతో ఇషామ్యేలీయులైన మారగ్సుథ్లు 

గిలాదునుండి వచుచ్చుండిరి. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

2 సమూయేలు 16:11 => అబీషైతోను తన సేవకులందరితోను పలికినదేమనగానా కడుపున బుటిట్న 

నా కుమారుడే నా పార్ణము తీయ చూచుచుండగా ఈ బెనాయ్మీనీయుడు ఈ పర్కారము చేయుట ఏమి 
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ఆశచ్రయ్ము? వానిజోలి మానుడి, యెహోవా వానికి సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక వానిని 

శపింపనియుయ్డి. 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

యోబు 19:17 => నా ఊపిరి నా భారయ్కు అసహయ్ము నేను కనిన కుమారులకు నా వాసన 

అసహయ్ము. 

యోబు 19:18 => చినన్ పిలల్లు సహా ననున్ తృణీకరించెదరు నేను లేచుట చూచినయెడల బాలురు 

నామీద దూషణలు పలికెదరు. 

యోబు 19:19 => నా పార్ణసేన్హితులకందరికి నేనసహుయ్డనైతిని నేను పేర్మించినవారు నా మీద 

తిరుగబడియునాన్రు. 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 
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అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 

2 సమూయేలు 3:1 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును బహుకాలము 

యుదధ్ము జరుగగా దావీదు అంతకంతకు పర్బలెను; సౌలు కుటుంబము అంతకంతకు నీరసిలెల్ను. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

కీరత్నలు 27:10 => నా తలిదండుర్లు ననున్ విడిచినను యెహోవా ననున్ చేరదీయును. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 120:6 => కలహపిర్యునియొదద్ నేను చిరకాలము నివసించినవాడను. 

పరమగీతము 1:6 => నలల్నిదాననని ననున్ చినన్చూపులు చూడకుడి. నేను ఎండ తగిలినదానను నా 

సహోదరులు నామీద కోపించి ననున్ దార్క్షతోటకు కావలికతెత్గా నుంచిరి అయితే నా సొంత తోటను 

నేను కాయకపోతిని.  

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

వచనము 40 
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మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవాని 

చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

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 
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అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

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, 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

ఆదికాండము 21:11 => అతని కుమారునిబటిట్ ఆ మాట అబార్హామునకు మికిక్లి దుఃఖము 

కలుగజేసెను. 

ఆదికాండము 22:3 => తెలల్వారినపుప్డు అబార్హాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ తన పనివారిలో 

ఇదద్రిని తన కుమారుడగు ఇసాస్కును వెంటబెటుట్కొని దహనబలి కొరకు కటెట్లు చీలిచ్, లేచి దేవుడు 

తనతో చెపిప్న చోటికి వెళె ల్ను. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

ఆదికాండము 29:30 => యాకోబు రాహేలును కూడెను, మరియు అతడు లేయాకంటె రాహేలును 

బహుగా పేర్మించి అతనికి మరియేడేండుల్ కొలువు చేసెను. 

ఆదికాండము 29:31 => లేయా దేవ్షింపబడుట యెహోవా చూచి ఆమె గరభ్ము తెరిచెను, రాహేలు 

గొడార్లై యుండెను. 

నిరగ్మకాండము 32:29 => ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను 

ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని 

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 

లేవీయకాండము 10:3 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట 

నాయొదద్నుండు వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ 

మహిమపరచుకొందును; 
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సంఖాయ్కాండము 18:30 => మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును 

అరిప్ంచిన తరువాత మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని 

యెంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:9 => చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట 

వారిమీద పడవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:25 => మరియు ఆ రాతిర్యందే యెహోవా నీ తండిర్ కోడెను, అనగా ఏడేండల్ 

రెండవ యెదుద్ను తీసికొనివచిచ్, నీ తండిర్కటిట్న బయలుయొకక్ బలిపీఠమును పడగొటిట్, దానికి 

పైగానునన్ దేవతాసత్ంభమును నరికివేసి 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

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. 

1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 73:25 => ఆకాశమందు నీవు తపప్ నాకెవరునాన్రు? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది 

ఏదియు నా కకక్రలేదు. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

పరమగీతము 1:7 => నా పార్ణ పిర్యుడా, నీమందను నీవెచచ్ట మేపుదువో మధాయ్హన్మున నెచచ్ట 

నీడకు వాటిని తోలుదువో నాతో చెపుప్ము ముసుకువేసికొనినదాననై నీ జతకాండల్ మందలయొదద్ 

నేనెందుకుండవలెను?  

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  

జెకరాయ్ 13:3 => ఎవడైనను ఇక పర్వచనము పలుక బూనుకొనినయెడల వానిని కనన్ తలిదండుర్లు 

నీవు యెహోవా నామమున అబదధ్ము పలుకుచునాన్వే; నీవికను బర్దుకతగదని వానితో చెపుప్దురు; 

వాడు పర్వచనము పలుకగా వానిని కనన్ తలిదండుర్లే వాని పొడుచుదురు. 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 12:48 => అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా 

సహోదరులెవరు? అని చెపిప్ 
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మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 
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యోహాను 16:27 => మీరు ననున్ పేర్మించి, నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని 

నమిమ్తిరి గనుక తండిర్ తానే మిముమ్ను పేర్మించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:3 => నీవు నీ దేశమును నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు 

చూపింపబోవు దేశమునకు రమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:25 => అటిట్వారు దేవుని సతయ్మును అసతయ్మునకు మారిచ్, సృషిట్కరత్కు పర్తిగా 

సృషట్మును పూజించి సేవించిరి. యుగములవరకు ఆయన సోత్తార్రు హ్డైయునాన్డు, ఆమేన . 

రోమీయులకు 9:13 => ఇందునుగూరిచ్ నేను యాకోబును పేర్మించితిని, ఏశావును దేవ్షించితిని 

అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

వచనము 41 

పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని నీతిమంతుని 

చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 
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మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 

హగగ్యి 1:9 => విసాత్రముగా కావలెనని మీరు ఎదురుచూచితిరి గాని కొంచెముగా పండెను; మీరు 

దానిని ఇంటికి తేగా నేను దానిని చెదరగొటిట్తిని; ఎందుచేతనని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. నా 

మందిరము పాడైయుండగా మీరందరు మీ మీ యిండుల్ కటుట్కొనుటకు తవ్రపడుటచేతనే గదా.  
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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 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

లూకా 7:4 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్ నీవలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగుయ్డు; 

లూకా 9:61 => మరియొకడు పర్భువా, నీవెంట వచెచ్దను గాని నా యింటనునన్ వారియొదద్ సెలవు 

తీసికొని వచుచ్టకు మొదట నాకు సెలవిమమ్ని అడుగగా 

యోహాను 21:19 => అతడు ఎటిట్ మరణమువలన దేవుని మహిమపరచునో దాని సూచించి ఆయన 

ఈ మాట చెపెప్ను. ఇటుల్ చెపిప్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

వచనము 42 
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మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము తార్గనిచుచ్నో వాడు 

తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 17:33 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, దాని 

పోగొటుట్కొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

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 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. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 
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1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 
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వచనము 1 

యేసు తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుట చాలించిన తరువాత వారి పటట్ణములలో 

బోధించుటకును పర్కటించుటకును అకక్డనుండి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 12:44 => అంతట యేసు బిగగ్రగా ఇటల్నెను నాయందు విశావ్సముంచువాడు నాయందు 

కాదు ననున్ పంపినవానియందే విశావ్సముంచుచునాన్డు. 

యోహాను 12:45 => ననున్ చూచువాడు ననున్ పంపినవానినే చూచుచునాన్డు. 

యోహాను 12:46 => నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడు చీకటిలో నిలిచియుండకుండునటుల్ నేను 

ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచిచ్యునాన్ను. 

యోహాను 12:47 => ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నేనతనికి తీరుప్ 

తీరచ్ను; నేను లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకు రాలేదు గాని లోకమును రకిష్ంచుటకే వచిచ్తిని. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యోహాను 12:49 => ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి 

మాటలాడవలెనో దానినిగూరిచ్ ననున్ పంపిన తండిర్యే నాకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 
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1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

1 సమూయేలు 8:7 => అందుకు యెహోవా సమూయేలునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా జనులు నీతో 

చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము జరిగింపుము; వారు నినున్ విసరిజ్ంపలేదు గాని తముమ్ను ఏలకుండ 

ననేన్ విసరిజ్ంచియునాన్రు. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

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. 

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 13:37 => అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 
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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 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:8 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొంటే 

మీముందర పెటుట్నవి తినుడి. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:4 => వారు యెరూషలేమునకు రాగా, సంఘపువారును అపొసత్లులును 

పెదద్లును వారిని చేరుచ్కొనిరి; దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసినవనిన్యు వారు వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 
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రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 7:2 => మముమ్ను మీ హృదయములలో చేరుచ్కొనుడి; మేమెవనికి అనాయ్యము 

చేయలేదు, ఎవనిని చెరుపలేదు, ఎవనిని మోసము చేయలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:6 => కావున మీరు పర్భువైన కీర్సుత్యేసును అంగీకరించిన విధముగా 

ఆయనయందు వేరుపారినవారై, యింటివలె కటట్బడుచు,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13 => వారి పనినిబటిట్ వారిని పేర్మతో మికిక్లి ఘనముగా ఎంచవలెనని 

వేడుకొనుచునాన్ము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  
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3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

వచనము 2 

కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు నీవేనా, మేము 

మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 

ఆదికాండము 20:7 => కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము; అతడు పర్వకత్, 

అతడు నీ కొరకు పార్రథ్నచేయును, నీవు బర్దుకుదువు. నీవు ఆమెను అతని కపప్గించనియెడల నీవును 

నీవారందరును నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

1 రాజులు 17:10 => అందుకతడు లేచి సారెపతునకు పోయి పటట్ణపు గవినియొదద్కు రాగా, ఒక 

విధవరాలు అచచ్ట కటెట్లు ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి తార్గుటకై పాతర్తో కొంచెము నీళుల్ 

నాకు తీసికొనిరమమ్ని వేడుకొనెను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 
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1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

1 రాజులు 17:22 => యెహోవా ఏలీయా చేసిన పార్రథ్న ఆలకించి ఆ చినన్వానికి పార్ణము మరల 

రానిచిచ్నపుప్డు వాడు బర్దికెను. 

1 రాజులు 17:23 => ఏలీయా ఆ చినన్వాని తీసికొని గదిలోనుండి దిగి యింట పర్వేశించి వాని 

తలిల్కి అపప్గించి--ఇదిగో నీ కుమారుడు; వాడు బర్దుకుచునాన్డని చెపప్గా 

1 రాజులు 17:24 => ఆ సతరీ ఏలీయాతో నీవు దైవజనుడవై యునాన్వనియు నీవు పలుకుచునన్ 

యెహోవామాట నిజమనియు ఇందుచేత నేనెరుగుదుననెను. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 
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2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:16 => ఆమె వచిచ్ దావ్రమందు నిలువగా ఎలీషా మరుసటి యేట ఈ రుతువున నీ 

కౌగిట కుమారుడుండునని ఆమెతో అనెను. ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడవైన నా యేలినవాడా, 

ఆలాగు పలుకవదుద్; నీ దాసురాలనైన నాతో అబదధ్మాడవదద్నెను. 

2 రాజులు 4:17 => పిమమ్ట ఆ సతరీ గరభ్ వతియై మరుసటి యేట ఎలీషా తనతో చెపిప్న కాలమున 

కుమారుని కనెను. 

2 రాజులు 4:32 => ఎలీషా ఆ యింట జొచిచ్, బాలుడు మరణమైయుండి తన మంచముమీద 

పెటట్బడియుండుట చూచి 

2 రాజులు 4:33 => తానే లోపలికిపోయి వారిదద్రే లోపలనుండగా తలుపువేసి, యెహోవాకు 

పార్రథ్నచేసి 

2 రాజులు 4:34 => మంచముమీద ఎకిక్ బిడ డ్మీద తనున్ చాచుకొని తన నోరు వాని నోటిమీదను 

తన కండుల్ వాని కండల్మీదను తనచేతులు వాని చేతులమీదను ఉంచి, బిడ డ్మీద పొడుగుగా 

పండుకొనగా ఆ బిడ డ్ ఒంటికి వెటట్ పుటెట్ను. 

2 రాజులు 4:35 => తాను దిగి యింటిలో ఇవతలనుండి యవతలకు ఒకసారి తిరిగి నడచి, మరల 

మంచముమీద ఎకిక్ వానిమీద పొడుగుగా పండుకొనగా బిడ డ్ యేడుమారులు తుమిమ్ కండుల్ తెరచెను. 

2 రాజులు 4:36 => అపుప్డతడు గేహజీని పిలిచి ఆ షూనేమీయురాలిని పిలుచుకొని రమమ్నగా 

వాడు ఆమెను పిలిచెను. ఆమె అతనియొదద్కు రాగా అతడు నీ కుమారుని ఎతిత్కొనుమని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

2 రాజులు 4:37 => అంతట ఆమె లోపలికివచిచ్ అతని కాళల్మీద సాషాట్ంగపడి లేచి తన కుమారుని 

ఎతిత్కొనిపోయెను. 
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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. 

రోమీయులకు 16:1 => కెంకేర్యలో ఉనన్ సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని, 

పరిశుదుధ్లకు తగినటుట్గా పర్భువునందు చేరుచ్కొని, 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

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 16:23 => నాకును యావతస్ంఘమునకును ఆతిథయ్మిచుచ్ గాయియు మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్డు. ఈ పటట్ణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసుత్ను సహోదరుడగు కవ్రుత్ను మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 
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3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:18 => అపుప్డు రహసయ్మందు చూచుచునన్ నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

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 
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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. 

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 
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యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 
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మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:7 => పొపిల్ అను ఒకడు ఆ దీవ్పములో ముఖుయ్డు. అతనికి ఆ 

పార్ంతములలో భూములుండెను. అతడు మముమ్ను చేరుచ్కొని మూడు దినములు సేన్హభావముతో 

ఆతిథయ్మిచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:29 => నాయెడల మీ ఉపచరయ్లో ఉనన్ కొదువను తీరుచ్టకై అతడు తన 

పార్ణమునైనను లక్షయ్పెటట్క కీర్సుత్యొకక్ పని నిమితత్ము చావునకు సిదధ్మైయుండెను  

కొలొసస్యులకు 3:24 => మీరేమి చేసినను అది మనుషుయ్ల నిమితత్ము కాక పర్భువు నిమితత్మని 

మనసూఫ్రిత్గా చేయుడి, మీరు పర్భువైన కీర్సుత్నకు దాసులై యునాన్రు. 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

వచనము 3 

అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 
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మతత్యి 8:6 => పర్భువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో 

పడియునాన్డని చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 
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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. 

మారుక్ 9:41 => మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన 

ఫలము పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:42 => ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 
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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 9:6 => కొంచెముగా వితుత్వాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృదిధ్గా 

వితుత్వాడు సమృదిధ్గా పంటకోయును అని యీ విషయమై చెపప్వచుచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 
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చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:15 => చెపప్ శకయ్ము కాని ఆయన వరమునుగూరిచ్ దేవునికి సోత్తర్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4 :15 => ఫిలిపీప్యులారా , సువారత్ను నేను బోధింప నారంభించి 

మాసిదోనియలోనుండి వచిచ్నపుప్డు ఇచుచ్ విషయములోను పుచుచ్కొను విషయములోను మీరు తపప్ 

మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:16 => ఏలయనగా థెసస్లొనీకలో కూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము 

తీరుచ్టకు సహాయము చేసితిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:18 => నాకు సమసత్మును సమృదిధ్గా కలిగియునన్ది. మీరు పంపిన వసుత్వులు 

ఎపఫొర్దితువలన పుచుచ్కొని యేమియు తకుక్వలేక యునాన్ను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, 

దేవునికి పీర్తికరమును ఇషట్మునైన యాగమునై యునన్వి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 
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నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

రూతు 2:9 => వారు కోయు చేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము, నినున్ ముటట్కూడదని 

యౌవనసుథ్లకు ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహమగునపుప్డు కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు 

చేదిన నీళుల్ తార్గుమని చెపెప్ను. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 6:12 => దేవుని మందసము ఉండుటవలన యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని 

అతనికి కలిగిన దానినంతటిని ఆశీరవ్దించుచునాన్డను సంగతి దావీదునకు వినబడగా, దావీదు పోయి 

దేవుని మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి దావీదు పురమునకు ఉతస్వముతో తీసికొనివచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

1 రాజులు 2:26 => తరువాత రాజు యాజకుడైన అబాయ్తారునకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

అనాతోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళుల్ము; నీవు మరణమునకు పాతుర్డవైతివి గాని నీవు నా 

తండిర్యైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండిర్కి పార్పిత్ంచిన 

శర్మలనిన్టిలో శర్మ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 
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1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:7 => కాగా మీరు బలహీనులు కాక ధైరయ్ము వహించుడి, మీ కారయ్ము 

సఫలమగును. 

నెహెమాయ్ 5:19 => నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు 

కలుగునటుల్గా ననున్ దృషిట్ంచుము. 

యోబు 33:26 => వాడు దేవుని బతిమాలుకొనినయెడల ఆయన వానిని కటాకిష్ంచును కావున వాడు 

ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఈలాగున నిరోద్షతవ్ము ఆయన నరునికి దయచేయును.  

కీరత్నలు 18:24 => కావున యెహోవా నేను నిరోద్షిగానుండుట చూచి తన దృషిట్కి కనబడిన 

నాచేతుల నిరోద్షతవ్మునుబటిట్ నాకు పర్తిఫలమిచెచ్ను. 

సామెతలు 3:10 => అపుప్డు నీ కొటల్లో ధానయ్ము సమృదిధ్గా నుండును నీ గానుగులలోనుండి కొర్తత్ 

దార్కాష్రసము పైకి పొరలి పారును. 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 
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మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

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 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

యోహాను 4:7 => సమరయ సతరీ ఒకతె నీళుళ్ చేదుకొనుటకు అకక్డికి రాగా యేసు నాకు 

దాహమునకిమమ్ని ఆమెనడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:2 => అనాగరికులగు ఆ దీవ్పవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార 

మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అపుప్డు వరష్ము కురియుచు చలిగా ఉనన్ందునవారు నిపుప్ రాజబెటిట్ 

మముమ్ను అందరిని చేరుచ్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:10 => ఇందునుగూరిచ్ నా తాతప్రయ్ము చెపుప్చునాన్ను; సంవతస్రము 

కిర్ందటనే యీ కారయ్ము చేయుటయందే గాక చేయ తలపెటుట్టయందు కూడ మొదటివారైయుండిన 

మీకు మేలు 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 11:6 => విశావ్సము లేకుండ దేవునికి ఇషుట్డైయుండుట అసాధయ్ము; దేవునియొదద్కు 

వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డనియు, తనున్ వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను 

గదా. 

వచనము 4 

యేసు వారిని చూచి మీరు వెళిల్, వినన్వాటిని కనన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:10 => మరియు మేము మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు--ఎవడైనను పనిచేయ 

నొలల్నియెడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజాఞ్పించితివిు గదా. 

1 తిమోతి 6:14 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు నీవు నిషక్ళంకముగాను 

అనిందయ్ముగాను ఈ ఆజఞ్ను గైకొనవలెనని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  
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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.  

మారుక్ 1:38 => ఆయన ఇతర సమీప గార్మములలోను నేను పర్కటించునటుల్ వెళుల్దము రండి; 

యిందునిమితత్మే గదా నేను బయలుదేరి వచిచ్తినని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:39 => ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలో పర్కటించుచు, 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు నుండెను. 

లూకా 4:15 => ఆయన అందరి చేత ఘనతనొంది, వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళిల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 
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లూకా 8:1 => వెంటనే ఆయన దేవుని రాజయ్ సువారత్ను తెలుపుచు, పర్కటించుచు, పర్తి 

పటట్ణములోను పర్తి గార్మములోను సంచారము చేయుచుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

వచనము 5 

గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, 

చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 4:12 => యాహాను చెరపటట్బడెనని యేసు విని గలిలయకు తిరిగి వెళిల్ 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 7:18 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతులనిన్యు అతనికి తెలియజేసిరి. 

Page  of 1362 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 7:19 => అంతట యోహాను తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పిలిచి రాబోవువాడవు నీవేనా? మేము 

మరియొకని కొరకు కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు వారిని పర్భువు నొదద్కు పంపెను. 

లూకా 7:20 => ఆ మనుషుయ్లు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ రాబోవువాడవు నీవేనా? లేక 

మరియొకనికొరకు మేము కనిపెటట్వలెనా? అని అడుగుటకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మముమ్ను 

నీయొదద్కు పంపెనని చెపిప్రి. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 3:24 => యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండలేదు. 

మతత్యి 9:14 => అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును 

తరచుగా ఉపవాసము చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని 

ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 3:25 => శుదీధ్కరణాచారమునుగూరిచ్ యోహాను శిషుయ్లకు ఒక యూదునితో వివాదము 

పుటెట్ను. 

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 
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యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:1 => అపొలోల్ కొరింథులో నునన్పుప్డు జరిగినదేమనగా, పౌలు 

పైపర్దేశములలో సంచరించి ఎఫెసునకు వచిచ్ కొందరు శిషుయ్లను చూచి మీరు విశవ్సించినపుప్డు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితిరా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:2 => వారు పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్ సంగతియే మేము వినలేదని 

చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3 => అపుప్డతడు ఆలాగైతే మీరు దేనినిబటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందితిరని 

అడుగగా వారు యోహాను బాపిత్సమ్మును బటిట్యే అని చెపిప్రి. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

వచనము 6 

మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 
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మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 24:17 => ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళిల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:16 => ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని 

చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీ మధయ్ను నావంటి పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు 

వినవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 18:17 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. వారు చెపిప్న మాట 

మంచిది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  
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కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

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. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 
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దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

హోషేయ 3:5 => తరువాత ఇశార్యేలీయులు తిరిగివచిచ్ తమ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ను తమ 

రాజైన దావీదు నొదద్ను విచారణ చేయుదురు. ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభకుత్లు కలిగి 

యెహోవా అనుగర్హము నొందుటకై ఆయనయొదద్కు వతుత్రు. 

యోవేలు 2:28 => తరువాత నేను సరవ్జనులమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులును 

మీ కుమారెత్లును పర్వచనములు చెపుప్దురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ యౌవనులు 

దరశ్నములు చూతురు. 

యోవేలు 2:29 => ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికతెత్లమీదను నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రింతును. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 
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యోవేలు 2:32 => యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను 

తపిప్ంచుకొనిన వారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున 

యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయనకు పార్రథ్నచేయు వారందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

ఆమోసు 9:12 => పూరవ్పు రీతిగా దానిని మరల కటుట్దును; ఈలాగు జరిగించు యెహోవా వాకుక్ 

ఇదే. 

ఓబధాయ్ 1:21 => మరియు ఏశావు యొకక్ కొండకు తీరుప్తీరుచ్టకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు 

పుటుట్దురు; అపుప్డు రాజయ్ము యెహోవాది యగును. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెఫనాయ్ 3:16 => ఆ దినమున జనులు మీతో ఇటల్ందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, 

సీయోనూ, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము; 

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 
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హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

యోహాను 7:31 => మరియు జనసమూహములో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచి కీర్సుత్ 

వచుచ్నపుప్డు ఈయన చేసినవాటికంటె ఎకుక్వైన సూచక కిర్యలు చేయునా అని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 
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మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 11:9 => మరియు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును జయము 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

యోహాను 16:14 => ఆయన నా వాటిలోనివి తీసికొని మీకు తెలియజేయును గనుక ననున్ 

మహిమపరచును. 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 22:67 => నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో చెపుప్మనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెపిప్నయెడల మీరు 

నమమ్రు. 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

యోహాను 9:36 => అందుకు వాడు పర్భువా, నేను ఆయనయందు విశావ్సముంచుటకు ఆయన 

ఎవడని అడుగగా 

యోహాను 10:24 => యూదులు ఆయనచుటుట్ పోగై ఎంతకాలము మముమ్ను సందేహపెటుట్దువు? 

నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో సప్షట్ముగా చెపుప్మనిరి. 
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యోహాను 11:27 => ఆమె అవును పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వని నముమ్చునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:19 => జరిగినపుప్డు నేనే ఆయననని మీరు నముమ్నటుల్ అది జరుగకమునుపు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 9:11 => అయితే కీర్సుత్ రాబోవుచునన్ మేలుల విషయమై పర్ధానయాజకుడుగా వచిచ్, 

తానే నితయ్మైన విమోచన సంపాదించి, హసత్కృతము కానిది, అనగా ఈ సృషిట్ సంబంధము 

కానిదియు, మరి ఘనమైనదియు, పరిపూరణ్మైనదియునైన గుడారము దావ్రా 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

వచనము 7 

వారు వెళిల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి 

చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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యోహాను 5:36 => అయితే యోహాను సాక్షయ్ముకంటె నాకెకుక్వైన సాక్షయ్ము కలదు; అదేమనిన, 

నేను నెరవేరుచ్టకై తండిర్ యే కిర్యలను నాకిచిచ్యునాన్డో, నేను చేయుచునన్ ఆ కిర్యలే తండిర్ ననున్ 

పంపియునాన్డని ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి 

యోహాను 14:11 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నముమ్డి; లేదా యీ 

కిర్యల నిమితత్మైనను ననున్ నముమ్డి. 

వచనము 8 

సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనువారు 

రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  
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యెషయా 42:7 => యెహోవానగు నేనే నీతివిషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి 

పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను అనయ్జనులకు వెలుగుగాను నినున్ 

నియమించియునాన్ను.  

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

యోహాను 2:23 => ఆయన పసాక్ (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ 

పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి ఆయన నామమందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 5:36 => అయితే యోహాను సాక్షయ్ముకంటె నాకెకుక్వైన సాక్షయ్ము కలదు; అదేమనిన, 

నేను నెరవేరుచ్టకై తండిర్ యే కిర్యలను నాకిచిచ్యునాన్డో, నేను చేయుచునన్ ఆ కిర్యలే తండిర్ ననున్ 

పంపియునాన్డని ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి 

యోహాను 10:25 => అందుకు యేసు మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నమమ్రు, నేను నా తండిర్ 

నామమందు చేయుచునన్ కిర్యలు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 10:38 => చేసినయెడల ననున్ నమమ్కునన్ను, తండిర్ నాయందును నేను తండిర్యందును 

ఉనాన్మని మీరు గర్హించి తెలిసికొనునటుల్ ఆ కిర్యలను నముమ్డని వారితో చెపెప్ను. 

Page  of 1374 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 14:11 => తండిర్యందు నేనును నాయందు తండిర్యు ఉనాన్మని నముమ్డి; లేదా యీ 

కిర్యల నిమితత్మైనను ననున్ నముమ్డి. 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3 => పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు 

వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:5 => వాడు వారియొదద్ ఏమైన దొరుకునని కనిపెటుట్చు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 
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మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 10:8 => రోగులను సవ్సథ్పరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుషఠ్రోగులను శుదుధ్లనుగా 

చేయుడి, దయయ్ములను వెళల్గొటుట్డి. ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయుయ్డి. 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

2 రాజులు 5:14 => అతడు పోయి దైవజనుడు చెపిప్నటుల్ యొరాద్ను నదిలో ఏడు మారులు 

మునుగగా అతని దేహము పసిపిలల్ దేహమువలెనై అతడు శుదుధ్డాయెను. 

యెషయా 43:8 => కనున్లుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొనిరండి 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 

మతత్యి 9:25 => జనసమూహమును పంపివేసి, ఆయన లోపలికి వెళిల్ ఆమె చెయియ్ పటుట్కొనగానే ఆ 

చినన్ది లేచెను. 

లూకా 7:14 => ఆయన చినన్వాడా, లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననగా 

లూకా 7:15 => ఆ చనిపోయినవాడు లేచి కూరుచ్ండి మాటలాడసాగెను; ఆయన అతనిని అతని 

తలిల్కి అపప్గించెను. 
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లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

యోహాను 11:43 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ లాజరూ, బయటికి రమమ్ని బిగగ్రగా చెపప్గా  

యోహాను 11:44 => చనిపోయినవాడు, కాళుల్ చేతులు పేర్తవసత్రములతో కటట్బడినవాడై వెలుపలికి 

వచెచ్ను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కటిట్యుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కటుల్ విపిప్ 

పోనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 
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మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

యెషయా 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

జెకరాయ్ 11:7 => కాబటిట్ నేను సౌందరయ్మనునటిట్యు బంధకమనునటిట్యు రెండు 

కఱఱ్లుచేతపటుట్కొని వధకేరప్డిన గొఱఱ్లను ముఖయ్ముగా వాటిలో మికిక్లి బలహీనమైన వాటిని మేపుచు 

వచిచ్తిని. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

లేవీయకాండము 14:3 => యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని 

చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 14:32 => కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. 

2 రాజులు 5:3 => అది షోమోర్నులోనునన్ పర్వకత్ దగగ్ర నా యేలినవాడుండవలెనని నేనెంతో 

కోరుచునాన్ను; అతడు నా యేలినవానికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును బాగుచేయునని తన 

యజమానురాలితో అనెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

కీరత్నలు 68:10 => నీ సమూహము దానిలో నివసించును దేవా, నీ అనుగర్హముచేత దీనులకు 

సదుపాయము కలుగజేసితివి. 
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కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  

కీరత్నలు 140:12 => బాధింపబడువారి పక్షమున యెహోవా వాయ్జెయ్మాడుననియు దరిదుర్లకు 

ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ననియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  

యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

యిరిమ్యా 5:4 => నేనిటల్నుకొంటిని వీరు ఎనిన్కలేనివారై యుండి యెహోవా మారగ్మును, తమ 

దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరుగక బుదిధ్హీనులై యునాన్రు. 

జెఫనాయ్ 3:12 => దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ 

నుండనితుత్ను. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 8:3 => అందుకాయన చెయియ్ చాపి వాని ముటిట్ నాకిషట్మే, నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని చెపప్గా 

తక్షణమే వాని కుషట్రోగము శుదిధ్యాయెను. 
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మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

మారుక్ 7:35 => అంతట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా 

మాటలాడుచుండెను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 

లూకా 6:5 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును యజమానుడని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

యోహాను 9:30 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఆయన ఎకక్డనుండి వచెచ్నో మీరెరుగకపోవుట 

ఆశచ్రయ్మే; అయినను ఆయన నా కనున్లు తెరచెను. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:21 => మరి కొందరు ఇవి దయయ్ము పటిట్నవాని మాటలు కావు; దయయ్ము గుర్డిడ్వారి 

కనున్లు తెరవగలదా అనిరి. 

యోహాను 10:32 => యేసు తండిర్యొదద్నుండి అనేకమైన మంచి కిర్యలను మీకు చూపితిని; 

వాటిలో ఏ కిర్య నిమితత్ము ననున్ రాళల్తో కొటుట్దురని వారినడిగెను. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1 => ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏరప్రచుకొనిన అపొసత్లులకు 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, ఆజాఞ్పించిన 

Page  of 1382 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

వచనము 9 

మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 
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కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 32:2 => యెహోవాచేత నిరోద్షి అని యెంచబడినవాడు ఆతమ్లో కపటములేనివాడు ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

లూకా 11:27 => ఆయన యీ మాటలు చెపుప్చుండగా ఆ సమూహములో నునన్ యొక సతరీ 

ఆయనను చూచి నినున్ మోసిన గరభ్మును నీవు కుడిచిన సత్నములును ధనయ్ములైనవని కేకలువేసి 

చెపప్గా 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

మతత్యి 13:56 => ఇతని సోదరీమణులందరు మనతోనే యునాన్రు కారా? ఇతనికి ఈ 

కారయ్ములనిన్యు ఎకక్డనుండి వచెచ్నని చెపుప్కొని ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

Page  of 1384 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యెషయా 8:15 => అనేకులు వాటికి తగిలి తొటిర్లుల్చు పడి కాళుల్చేతులు విరిగి చికుక్బడి 

పటట్బడుదురు. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 4:24 => మరియు ఆయన ఏ పర్వకత్యు సవ్దేశమందు హితుడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లూకా 4:26 => ఏలీయా సీదోనులోని సారెపతు అను ఊరిలో ఉనన్ యొక విధవరాలి యొదద్కే గాని 

మరి ఎవరి యొదద్కును పంపబడలేదు. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 
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లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 6:60 => ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు ఈ మాట విని యిది కఠినమైన మాట, యిది 

ఎవడు వినగలడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 6:61 => యేసు తన శిషుయ్లు దీనినిగూరిచ్ సణుగుకొనుచునాన్రని తనకుతానే యెరిగి 

వారితో ఇటల్నెను దీనివలన మీరు అభయ్ంతరపడుచునాన్రా? 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 
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గలతీయులకు 5:11 => సహోదరులారా, సునన్తి పొందవలెనని నేనింకను పర్కటించుచునన్యెడల 

ఇపప్టికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువ విషయమైన అభయ్ంతరము తీసివేయబడునుగదా? 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 10 

ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ మారగ్మును 

సిదధ్పరచును. 
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లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళిల్న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

లూకా 7:25 => మరేమి చూడ వెళిల్తిరి? సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనిన వానినా? ఇదిగో పర్శసత్ 

వసత్రములు ధరించుకొని, సుఖముగా జీవించువారు రాజగృహములలో ఉందురు. 

లూకా 7:26 => అయితే మరేమి చూడవెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 
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మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  
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యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

ఆదికాండము 49:4 => నీళల్వలె చంచలుడవై నీవు అతిశయము పొందవు నీ తండిర్ మంచముమీది 

కెకిక్తివి దానిని అపవితర్ము చేసితివి అతడు నా మంచముమీది కెకెక్ను.  

2 కొరిందీయులకు 1:17 => కావున నేనీలాగు ఉదేద్శించి చపలచితుత్డనుగా నడుచుకొంటినా? 

అవును అవునని చెపుప్చు, కాదు కాదనునటుట్ పర్వరిత్ంపవలెనని నా యోచనలను శరీరానుసారముగా 

యోచించుచునాన్నా? 

2 కొరిందీయులకు 1:18 => దేవుడు నమమ్దగినవాడు గనుక మేము మీకు చెపిప్న వాకయ్ము అవునని 

చెపిప్ కాదనునటుట్గా ఉండలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

లూకా 1:80 => శిశువు ఎదిగి, ఆతమ్యందు బలము పొంది, ఇశార్యేలునకు పర్తయ్క్షమగు దినము 

వరకు అరణయ్ములో నుండెను. 
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లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 20:4 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:32 => ఆ సభ గలిబిలిగా ఉండెను గనుక కొందరీలాగున, 

కొందరాలాగున కేకలువేసిరి; తామెందు నిమితత్ము కూడుకొనిరో చాలమందికి తెలియలేదు. 

వచనము 11 

సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడు. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

2 రాజులు 1:8 => అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదటిట్ 

కటుట్కొనినవాడని పర్తుయ్తత్రమియయ్గా ఆ మనుషుయ్డు తిషీబ్యుడైన ఏలీయా అని అతడు చెపెప్ను. 

యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 
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2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 

1 రాజులు 18:7 => ఓబదాయ్ మారగ్మున పోవుచుండగా ఏలీయా అతనిని ఎదురొక్నెను. ఓబదాయ్ 

యితని నెరిగి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడవైన ఏలీయావు నీవే గదా యని అడుగగా 

1 రాజులు 22:10 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును రాజవసత్రములు 

ధరించుకొని, షోమోర్ను గవిని దగగ్రనునన్ విశాలసథ్లమందు గదె ద్లమీద ఆసీనులైయుండి, 

పర్వకత్లందరును వారి సమక్షమందు పర్కటన చేయుచుండగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను 

ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ 

సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

ఎసేత్రు 8:15 => అపుప్డు మొరెద్కై ఊదావరణ్మును తెలుపువరణ్మును గల రాజవసత్రమును బంగారపు 

పెదద్కిరీటమును అవిసెనారతో చేయబడిన ధూమర్వరణ్ముగల వసత్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజు 

సముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమితత్ము షూషను పటట్ణము ఆనందించి సంతోషమొందెను. 

లూకా 7:24 => యోహానుదూతలు వెళిల్న తరువాత , ఆయన యోహానును గూరిచ్ 

జనసమూహములతో ఈలాగు చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి 

కదలుచునన్ రెలుల్నా? 

యోహాను 4:38 => మీరు దేనినిగూరిచ్ కషట్పడలేదో దానిని కోయుటకు మిముమ్ను పంపితిని; 

ఇతరులు కషట్పడిరి మీరు వారి కషట్ఫలములో పర్వేశించుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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1 తిమోతి 2:9 => మరియు సతరీలును అణుకువయు సవ్సథ్బుదిధ్యు గలవారై యుండి, తగుమాతర్పు 

వసత్రములచేతనేగాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముతయ్ములతోనైనను మిగుల వెలగల 

వసత్రములతోనైనను అలంకరించుకొనక, 

యాకోబు 2:2 => ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెటుట్కొని పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనిన 

యొకడు మీ సమాజమందిరము లోనికి వచిచ్నపుప్డు, మురికి బటట్లు కటుట్కొనిన దరిదుర్డును లోపలికి 

వచిచ్నయెడల 

వచనము 12 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా 

పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

Page  of 1393 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 
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జెకరాయ్ 13:4 => ఆ దినమున తాము పలికిన పర్వచనములను బటిట్యు, తమకు కలిగిన 

దరశ్నమును బటిట్యు పర్వకత్లు సిగుగ్పడి ఇకను మోసపుచచ్కూడదని గొంగళి ధరించుట 

మానివేయుదురు. 

లూకా 7:26 => అయితే మరేమి చూడవెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

యాకోబు 2:2 => ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెటుట్కొని పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనిన 

యొకడు మీ సమాజమందిరము లోనికి వచిచ్నపుప్డు, మురికి బటట్లు కటుట్కొనిన దరిదుర్డును లోపలికి 

వచిచ్నయెడల 

వచనము 13 

యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము సహా 

పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  
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మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

లూకా 7:26 => అయితే మరేమి చూడవెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:27 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర నీ 

మారగ్ము సిదధ్పరచును అని యెవరినిగూరిచ్ వార్యబడెనో అతడే యీ యోహాను. 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

వచనము 14 

ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

యోబు 14:4 => పాపసహితునిలోనుండి పాపరహితుడు పుటట్గలిగిన ఎంత మేలు? ఆలాగున 

ఎవడును పుటట్నేరడు. 
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యోబు 15:14 => శుదుధ్డగుటకు నరుడు ఏపాటివాడు? నిరోద్షుడగుటకు సతరీకి పుటిట్నవాడు 

ఏపాటివాడు?  

యోబు 25:4 => నరుడు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతుడు ఎటుల్ కాగలడు? సతరీకి పుటిట్నవాడు ఆయన 

దృషిట్కి ఎటుల్ శుదుధ్డు కాగలడు?  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

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. 
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యెషయా 30:26 => యెహోవా తన జనుల గాయము కటిట్ వారి దెబబ్ను బాగుచేయు దినమున 

చందుర్ని వెనెన్ల సూరుయ్ని పర్కాశమువలె ఉండును సూరుయ్ని పర్కాశము ఏడు దినముల వెలుగు ఒక 

దినమున పర్కాశించినటుల్ండును.  

జెకరాయ్ 12:8 => ఆ కాలమున యెహోవా యెరూషలేము నివాసులకు సంరక్షకుడుగా నుండును; ఆ 

కాలమున వారిలో శకిత్హీనులు దావీదువంటి వారుగాను, దావీదు సంతతివారు దేవునివంటి 

వారుగాను జనుల దృషిట్కి యెహోవా దూతలవంటి వారుగాను ఉందురు. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 6:4 => కాబటిట్ యీ జీవన సంబంధమైన వాయ్జెయ్ములు మీకు కలిగినయెడల 

వాటిని తీరుచ్టకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూరుచ్ండబెటుట్దురా? 

1 కొరిందీయులకు 15:9 => ఏలయనగా నేను అపొసత్లులందరిలో తకుక్వవాడను దేవుని 

సంఘమును హింసించినందున అపొసత్లుడనబడుటకు యోగుయ్డను కాను. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 
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రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 11:40 => దేవుడు మనకొరకు మరి శేర్షఠ్మైనదానిని ముందుగా సిదధ్పరచెను గనుక 

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

సంఖాయ్కాండము 12:7 => అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 14:2 => ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; 

అందువలననే అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 

వచనము 15 

వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 
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మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 6:13 => అందుచేతను మీరు ఆపదిద్నమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమసత్ము 

నెరవేరిచ్నవారై నిలువబడుటకును శకిత్మంతులగునటుల్, దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును 

ధరించుకొనుడి 

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. 

నిరగ్మకాండము 19:24 => అందుకు యెహోవా నీవు దిగి వెళుల్ము, నీవును నీతో అహరోనును ఎకిక్ 

రావలెను. అయితే యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యాజకులును పర్జలును ఆయన యొదద్కు 

వచుచ్టకు మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద పడునేమో అని అతనితో చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

2 సమూయేలు 15:14 => దావీదు యెరూషలేమునందునన్ తన సేవకులకందరికి ఈలాగు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను అబా ష్లోము చేతిలోనుండి మనము తపిప్ంచుకొని రక్షణ నొందలేము; మనము పారిపోదము 

రండి, అతడు హఠాతుత్గా వచిచ్ మనలను పటుట్కొనకను, మనకు కీడుచేయకను, పటట్ణమును కతిత్వాత 

హతము చేయకను ఉండునటుల్ మనము తవ్రగా వెళిల్పోదము రండి. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

లూకా 5:1 => జనసమూహము దేవుని వాకయ్ము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన 

గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరమున నిలిచి, 

యోహాను 5:4 => గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గుర్డిడ్వారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు 

గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:26 => కాబటిట్ నేను గురి చూడనివానివలె పరుగెతుత్వాడను కాను, 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

వచనము 16 

ఈ తరమువారిని దేనితో పోలుచ్దును? సంత వీధులలో కూరుచ్నియుండి 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:24 => మరియు సమూయేలు మొదలుకొని యెందరు పర్వకత్లు 

పర్వచించిరో వారందరు ఈ దినమునుగూరిచ్ పర్కటించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

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. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 
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మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

వచనము 17 

మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని మీరు 

రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 2:5 => గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధయ్ పర్వకత్యునాన్డని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని నీవు వారికి పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 3:10 => మరియు నరపుతుర్డా, చెవియొగిగ్ నేను నీతో చెపుప్మాటలనిన్టిని చెవులార 

విని నీ మనసుస్లో ఉంచుకొని 

యెహెజేక్లు 3:11 => బయలుదేరి చెరలోనునన్ నీ జనులయొదద్కు పోయి యీ మాటలు 

పర్కటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని 

చెపుప్మని ఆయన నాతో సెలవిచెచ్ను. 

యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

1 కొరిందీయులకు 3:2 => అపప్టిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిముమ్ను 

పెంచితినిగాని అనన్ముతో మిముమ్ను పెంచలేదు. మీరింకను శరీర సంబంధులై యుండుటవలన 

ఇపుప్డును మీరు బలహీనులైయునాన్రు కారా? 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 
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మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:22 => నీవు ఆ పర్వకత్వా అని అడుగగా కానని ఉతత్రమిచెచ్ను. కాబటిట్ వారు నీవెవరవు? 

మముమ్ పంపినవారికి మేము ఉతత్రమియయ్వలెను గనుక నినున్గూరిచ్ నీవేమి చెపుప్కొనుచునాన్వని 

అతని నడిగిరి 

యోహాను 1:23 => అందుకతడు పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్నటుట్ నేను పర్భువు తోర్వ 

సరాళముచేయుడి అని అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒకని శబద్ము అని చెపెప్ను. 
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పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 

మతత్యి 27:47 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరా మాట విని ఇతడు ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

వచనము 18 

యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని వారనుచునాన్రు. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 2:2 => నీవు వెళిల్ యెరూషలేము నివాసుల చెవులలో ఈ సమాచారము పర్కటింపుము. 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు అరణయ్ములోను, వితత్నములు వేయదగని దేశములోను, ననున్ 
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వెంబడించుచు నీ యౌవనకాలములో నీవు చూపిన అనురాగమును నీ వైవాహిక పేర్మను నేను 

జాఞ్పకము చేసికొనుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 44:24 => మరియు యిరీమ్యా పర్జలనందరిని సతరీలనందరిని చూచి వారితో ఇటల్నెను 

ఐగుపుత్లోనునన్ సమసత్మైన యూదులారా, యెహోవా మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:16 => అపుప్డు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇటల్నెను  

వచనము 19 

మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు తిండిబోతును మదయ్పానియు 

సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని 

కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:13 => యెరూషలేముకుమారీ, ఎటిట్మాటలచేత నినున్ హెచచ్రించుదును? 

దేనితో నినున్ సాటిచేయుదును? సీయోనుకుమారీ, కనయ్కా, నినున్ ఓదారుచ్టకు దేనితో నినున్ 

పోలుచ్దును? నీకు కలిగిన నాశనము సముదర్మంత గొపప్ది నినున్ సవ్సథ్పరచగలవాడెవడు?  

మారుక్ 4:30 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను దేవుని రాజయ్మును ఎటుల్ పోలెచ్దము? ఏ 

ఉపమానముతో దానిని ఉపమించెదము? 

లూకా 13:18 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము దేనిని పోలియునన్ది? దేనితో దాని పోలుత్ను? 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 
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మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:31 => కాబటిట్ యీ తరము మనుషుయ్లను నేను దేనితో పోలుచ్దును, వారు దేనిని 

పోలియునాన్రు? 

లూకా 7:32 => సంతవీధులలో కూరుచ్ండియుండి మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు 

నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని మీరేడవ్ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొని పిలుపులాట 

లాడుకొను పిలల్కాయలను పోలియునాన్రు. 

లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

లూకా 7:34 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును, తార్గుచును వచెచ్ను గనుక మీరు ఇదిగో వీడు 

తిండిపోతును మదయ్పానియు, సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడును అనుచునాన్రు. 

లూకా 7:35 => అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని సంబంధులందరినిబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

జెకరాయ్ 8:5 => ఆ పటట్ణపు వీధులు ఆటలాడు మగ పిలల్లతోను ఆడుపిలల్లతోను నిండియుండును. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

లూకా 7:32 => సంతవీధులలో కూరుచ్ండియుండి మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు 

నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని మీరేడవ్ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొని పిలుపులాట 

లాడుకొను పిలల్కాయలను పోలియునాన్రు. 

వచనము 20 
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పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ పటట్ణములవారు 

మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

యెషయా 28:11 => నిజమే అలసినవానికి నెమమ్ది కలుగజేయుడి ఇదే నెమమ్ది ఇదే విశార్ంతి అని 

చెపిప్నవాడు నతిత్వారి పెదవులచేతను అనయ్భాషతోను ఈ జనులతో మాటలాడుచునాన్డు.  

యెషయా 28:12 => అయినను వారు విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు మొగిగ్ విరుగబడి 

చికుక్బడి పటట్బడునటుల్ 

యెషయా 28:13 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట యెహోవా వాకయ్ము మీకు వచుచ్ను.  

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

Page  of 1411 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 కొరిందీయులకు 9:23 => మరియు నేను సువారత్లో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే 

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మతత్యి 9:23 => అంతలో యేసు ఆ అధికారి యింటికి వచిచ్, పిలల్న గోర్వులు వాయించు వారిని, 

గొలుల్ చేయుచుండు జనసమూహమును చూచి 

1 రాజులు 1:40 => మరియు ఆ జనులందరును అతని వెంబడివచిచ్ పిలల్నగోర్వులను ఊదుచు, 

వాటి నాదముచేత నేల బదద్లగునటుల్ అతయ్ధికముగా సంతోషించిరి. 

యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

యిరిమ్యా 9:17 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలోచింపుడి, 

రోదనము చేయు సతరీలను కనుగొనుడి వారిని పిలువనంపుడి, తెలివిగల సతరీలను కనుగొనుడి వారిని 

పిలువనంపుడి. 

యిరిమ్యా 9:18 => మన కనున్లు కనీన్ళుల్ విడుచునటుల్గాను మన కనురెపప్లనుండి నీళుల్ 

ఒలుకునటుల్గాను వారు తవ్రపడి మనకు రోదనధవ్ని చేయవలెను. 

యిరిమ్యా 9:19 => మనము వలసబోతిమే సిగుగ్నొందితిమే, వారు మన నివాసములను పడగొటట్గా 

మనము దేశము విడువవలసివచెచ్నే అని సీయోనులో రోదనధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 9:20 => సతరీలారా, యెహోవా మాట వినుడి మీరు చెవియొగిగ్ ఆయన నోటిమాట 

ఆలకించుడి, మీ కుమారెత్లకు రోదనము చేయ నేరుప్డి, ఒకరికొకరు అంగలారుప్ విదయ్ నేరుప్డి. 

యిరిమ్యా 31:4 => ఇశార్యేలు కనయ్కా, నీవు కటట్బడునటుల్ నేనికమీదట నినున్ కటిట్ంతును; నీవు 

మరల తంబురలను వాయింతువు, సంభర్మపడువారి నాటయ్ములలో కలిసెదవు. 
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లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 

యోబు 3:8 => దినములు అశుభదినములని చెపుప్వారు దానిని శపించుదురు గాక భుజంగమును 

రేపుటకు నేరుప్గలవారు దానిని శపించుదురు గాక. 

సామెతలు 29:9 => జాఞ్ని మూఢునితో వాదించునపుప్డు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును. 

పర్సంగి 3:4 => ఏడుచ్టకు నవువ్టకు; దుఃఖించుటకు నాటయ్మాడుటకు; 

జెకరాయ్ 8:5 => ఆ పటట్ణపు వీధులు ఆటలాడు మగ పిలల్లతోను ఆడుపిలల్లతోను నిండియుండును. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మారుక్ 5:38 => సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, 

పర్లాపించుచు నుండుట చూచి 

1 కొరిందీయులకు 14:7 => పిలల్నగోర్వి గాని వీణ గాని, నిరీ జ్వ వసుత్వులు నాదమిచుచ్నపుప్డు, 

సవ్రములలో భేదము కలుగజేయనియెడల, ఊదినదేదో మీటినదేదో యేలాగు తెలియును? 

వచనము 21 

అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు తూరు సీదోను 

పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదె వేసికొని 

మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

యిరిమ్యా 15:17 => సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూరుచ్ండలేదు నేను ఉలల్సింపలేదు. 

కడుపు మంటతో నీవు ననున్ నింపియునాన్వు గనుక, నీ హసత్మునుబటిట్ నేను ఏకాకినై కూరుచ్ంటిని.  
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యిరిమ్యా 16:8 => వారియొదద్ కూరుచ్ండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు నీవు విందుశాలలో 

పర్వేశింపకూడదు. 

యిరిమ్యా 16:9 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ కనున్ల ఎదుటనే మీ దినములలోనే సంతోషధవ్నిని ఆనందధవ్నిని 

పెండిల్కుమారుని సవ్రమును పెండిల్కుమారెత్ సవ్రమును ఈ చోట వినబడకుండ మానిప్ంచెదను. 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

2 రాజులు 9:11 => యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి 

సంభవించినది? ఆ వెఱిఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు వానిని వాని 

మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 

నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

హోషేయ 9:7 => శికాష్దినములు వచేచ్యునన్వి; పర్తికార దినములు వచేచ్యునన్వి; తాము చేసిన 

విసాత్రమైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగినవారై తమ పర్వకత్లు అవివేకులనియు, 

దురాతమ్ననుసరించిన వారు వెఱిఱ్వారనియు ఇశార్యేలువారు తెలిసికొందురు. 
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యోహాను 7:20 => అందుకు జనసమూహము నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవు, ఎవడు నినున్ 

చంపజూచుచునాన్డని అడుగగా 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24 => అతడు ఈలాగు సమాధానము చెపుప్కొనుచుండగా ఫేసుత్ పౌలా, 

నీవు వెఱిఱ్వాడవు, అతివిదయ్ వలన నీకు వెఱిఱ్పటిట్నదని గొపప్ శబద్ముతో చెపెప్ను. 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 9:14 => అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును 

తరచుగా ఉపవాసము చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 
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వచనము 22 

విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 5:29 => ఆ లేవి, తన యింట ఆయనకు గొపప్ విందు చేసెను. సుంకరులును ఇతరులు 

అనేకులును వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండిరి. 

లూకా 5:30 => పరిసయుయ్లును వారి శాసుత్ర్లును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల 

తిని తార్గుచునాన్రని ఆయన శిషుయ్లమీద సణిగిరి. 

లూకా 7:34 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును, తార్గుచును వచెచ్ను గనుక మీరు ఇదిగో వీడు 

తిండిపోతును మదయ్పానియు, సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడును అనుచునాన్రు. 

లూకా 7:36 => పరిసయుయ్లలో ఒకడు తనతో కూడ భోజనము చేయవలెనని ఆయననడిగెను. 

ఆయన ఆ పరిసయుయ్ని యింటికి వెళిల్, భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండగా 

లూకా 14:1 => విశార్ంతిదినమున ఆయన భోజనము చేయుటకు పరిసయుయ్ల అధికారులలో ఒకని 

యింటిలోనికి వెళిల్నపుప్డు, ఆయన ఏమి చేయునో అని వారాయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

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. 
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యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర 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. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

మతత్యి 9:10 => ఇంటిలో భోజనమునకు యేసు కూరుచ్ండియుండగా ఇదిగో సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు వచిచ్ ఆయనయొదద్ను ఆయన శిషుయ్లయొదద్ను కూరుచ్ండిరి. 

మతత్యి 9:11 => పరిసయుయ్లు అది చూచి మీ బోధకుడు సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి 

యెందుకు భోజనము చేయుచునాన్డని ఆయన శిషుయ్లనడిగిరి. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

కీరత్నలు 92:5 => యెహోవా, నీ కారయ్ములు ఎంత దొడ డ్వి! నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు, 

కీరత్నలు 92:6 => పశుపార్యులు వాటిని గర్హింపరు అవివేకులు వివేచింపరు. 

సామెతలు 17:24 => జాఞ్నము వివేకము గలవాని యెదుటనే యునన్ది బుదిధ్హీనువి కనున్లు 

భూదిగంతములలో ఉండును. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 
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లూకా 7:35 => అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని సంబంధులందరినిబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱిఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 
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పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

పర్కటన 7:12 => యుగయుగములవరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును మహిమయు జాఞ్నమును 

కృతజఞ్తాసుత్తియు ఘనతయు శకిత్యు బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు దేవునికి నమసాక్రము 

చేసిరి; ఆమేన . 

ఆదికాండము 43:34 => మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెతిత్ పంపెను. 

బెనాయ్మీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొపప్ది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో 

కలిసి సంతుషిట్గా తార్గిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 
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మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 9:14 => అపుప్డు యోహాను శిషుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పరిసయుయ్లును, మేమును 

తరచుగా ఉపవాసము చేయుచునాన్ము గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

యోహాను 7:20 => అందుకు జనసమూహము నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవు, ఎవడు నినున్ 

చంపజూచుచునాన్డని అడుగగా 

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 
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ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

వచనము 23 

కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో 

చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది నేటివరకు నిలిచియుండును. 

లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

లూకా 10:14 => అయినను విమరశ్కాలమునందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి 

గతి ఓరవ్దగినదై యుండును. 

లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 
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యెషయా 1:2 => యెహోవా మాటలాడుచునాన్డు ఆకాశమా, ఆలకించుము; భూమీ, 

చెవియొగుగ్ము. నేను పిలల్లను పెంచి గొపప్వారినిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియునాన్రు.  

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 1:5 => నితయ్ము తిరుగుబాటు చేయుచు మీరేల ఇంకను కొటట్బడుదురు? పర్తివాడు 

నడినెతిత్ని వాయ్ధి గలిగియునాన్డు పర్తివాని గుండె బలహీనమయెయ్ను.  

మీకా 6:1 => యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట ఆలకించుడి నీవువచిచ్ పరవ్తములను సాక్షయ్ముపెటిట్ 

వాయ్జెయ్మాడుము, కొండలకు నీ సవ్రము వినబడనిముమ్. 

మీకా 6:2 => తన జనులమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము కలదు, ఆయన ఇశార్యేలీయులమీద 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు; నిశచ్లములై భూమికి పునాదులుగా ఉనన్ పరవ్తములారా, యెహోవా ఆడు 

వాయ్జెయ్ము ఆలకించుడి.  

మీకా 6:3 => నా జనులారా, నేను మీకేమి చేసితిని? మిముమ్ నేలాగు ఆయాసపరచితిని? అది నాతో 

చెపుప్డి. 

మీకా 6:4 => ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నేను మిముమ్ను రపిప్ంచితిని, దాసగృహములోనుండి 

మిముమ్ను విమోచించితిని, మిముమ్ను నడిపించుటకై మోషే అహరోను మిరాయ్ములను పంపించితిని. 

మీకా 6:5 => నా జనులారా, యెహోవా నీతి కారయ్ములను మీరు గర్హించునటుల్ మోయాబురాజైన 

బాలాకు యోచించిన దానిని బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా చెపిప్న 

మాటలను షితీత్ము మొదలుకొని గిలాగ్లు వరకును జరిగినవాటిని, మనసుస్నకు తెచుచ్ కొనుడి. 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 
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మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

యిరిమ్యా 8:6 => నేను చెవియొగిగ్ వారి మాటలు వినియునాన్ను, పనికిమాలిన మాటలు 

వారాడుకొనుచునాన్రు నేనేమి చేసితినని చెపిప్ తన చెడుతనమునుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడువాడొకడును 

లేకపోయెను? యుదధ్మునకు చొరబడు గుఱఱ్మువలె పర్తివాడును తనకిషట్మైన మారగ్మునకు 

తిరుగుచునాన్డు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 16:9 => కాగా మనుషుయ్లు తీవర్మైన వేడిమితో కాలిపోయి, యీ తెగుళల్మీద 

అధికారముగల దేవుని నామమును దూషించిరి గాని, ఆయనను మహిమపరచునటుల్ వారు 

మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

లేవీయకాండము 21 :9 => మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. 

కీరత్నలు 95:9 => అచచ్ట మీ పితరులు ననున్ పరీకిష్ంచి శోధించి నా కారయ్ములు చూచిరి 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 
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ఆమోసు 3:2 => అదేమనగా భూమిమీది సకల వంశములలోను మిముమ్ను మాతర్మే నేను 

ఎరిగియునాన్ను గనుక మీరు చేసిన దోషకిర్యలనిన్టినిబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంతును. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

మారుక్ 6:12 => కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

యోహాను 10:37 => నేను నాతండిర్ కిర్యలు చేయనియెడల ననున్ నమమ్కుడి, 

యోహాను 12:37 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ వెళిల్ వారికి కనబడకుండ దాగియుండెను. ఆయన 

వారి యెదుట యినిన్ సూచక కిర్యలు చేసినను వారాయనయందు విశావ్సముంచరైరి. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 
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వచనము 24 

విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 
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యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 
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పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడ డ్గింతురని చెపెప్ను. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

మారుక్ 6:45 => ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎకిక్ అదద్రినునన్ 

బేతస్యిదాకు ముందుగా వెళుల్డని ఆయన తన శిషుయ్లను వెంటనే బలవంతము చేసెను. 

మారుక్ 8:22 => అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక 

గుర్డిడ్వాని తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

లూకా 9:10 => అపొసత్లులు తిరిగి వచిచ్, తాము చేసినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేయగా, ఆయన 

వారిని వెంటబెటుట్కొని బేతస్యిదా అను ఊరికి ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. 

యోహాను 1:44 => ఫిలిపుప్ బేతస్యిదావాడు, అనగా అందెర్య పేతురు అనువారి పటట్ణపు 

కాపురసుథ్డు. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

యెహెజేక్లు 3:7 => అయితే ఇశార్యేలీయులందరు సిగుగ్మాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను 

చెపిప్న మాటల నాలకింపనొలల్క యునాన్రు గనుక నీ మాటలు విననొలల్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44 => మరుసటి విశార్ంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పటట్ణమంతయు 

దేవుని వాకయ్ము వినుటకు కూడివచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ 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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

యోబు 42:6 => కావున ననున్ నేను అసహియ్ంచుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశాచ్తాత్ప 

పడుచునాన్ను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:6 => శరీరమూలముగా జనిమ్ంచినది శరీరమును ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచినది 

ఆతమ్యునైయునన్ది. 

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

యోహాను 3:8 => గాలి తన కిషట్మైన చోటను విసరును; నీవు దాని శబద్ము విందువేగాని అది 

యెకక్డనుండి వచుచ్నో యెకక్డికి పోవునో నీకు తెలియదు. ఆతమ్మూలముగా జనిమ్ంచిన పర్తివాడును 

ఆలాగే యునాన్డనెను. 

యోహాను 3:9 => అందుకు నీకొదేము ఈ సంగతులేలాగు సాధయ్ములని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

ఎసేత్రు 4:1 => జరిగినదంతయు తెలియగానే మొరెద్కై తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్లు వేసికొని 

బూడిదె పోసికొని పటట్ణము మధయ్కు బయలువెళిల్ మహా శోకముతో రోదనముచేసి 

యోబు 2:8 => అతడు ఒళుల్ గోకుకొనుటకై చిలల్పెంకు తీసికొని బూడిదెలో కూరుచ్ండగా 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యెషయా 15:3 => తమ సంత వీధులలో గోనెపటట్ కటుట్కొందురు వారి మేడలమీదను వారి 

విశాలసథ్లములలోను వారందరు పర్లాపించుదురు కనీన్రు ఒలకపోయుదురు. 
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యెషయా 37:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకుపోయి 

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 

దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 

తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:3 => కుపర్కు ఎదురుగా వచిచ్, దానిని ఎడమతటుట్న విడిచి, 

సిరియవైపుగా వెళిల్, తూరులో దిగితివిు; అకక్డ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను. 

వచనము 25 
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ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు 

జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ 

సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:14 => అయినను విమరశ్కాలమునందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి 

గతి ఓరవ్దగినదై యుండును. 

లూకా 12:47 => తన యజమానుని చితత్మెరిగి యుండియు సిదధ్పడక, అతని చితత్ము చొపుప్న 

జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబబ్లు తగులును. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 
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హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

యెషయా 23:1 => తూరునుగూరిచ్న దేవోకిత్ తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి తూరు పాడైపోయెను 

ఇలల్యినను లేదు పర్వేశమారగ్మైనను లేదు కితీత్యుల దేశమునుండి ఆ సంగతి వారికి 

వెలల్డిచేయబడెను.  

యెషయా 23:2 => సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి సముదర్ము దాటుచుండు సీదోను 

వరత్కులు తమ సరకులతో నినున్ నింపిరి. 

యెషయా 23:3 => షీహోరు నది ధానయ్ము నైలునది పంట సముదర్ముమీద నీలోనికి 

తేబడుచుండెను తూరువలన జనములకు లాభము వచెచ్ను. 

Page  of 1434 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 23:4 => సీదోనూ, సిగుగ్పడుము, సముదర్ము సముదర్దురగ్ము మాటలాడుచునన్ది నేను 

పర్సవవేదన పడనిదానను పిలల్లు కననిదానను యౌవనసుథ్లను పోషింపనిదానను కనయ్కలను 

పెంచనిదానను. 

యెషయా 23:5 => ఆ వరత్మానము ఐగుపీత్యులు విని తూరునుగూరిచ్ మికిక్లి దుఃఖింతురు. 

యెషయా 23:6 => తరీ ష్షునకు వెళుల్డి సముదర్తీరవాసులారా, అంగలారుచ్డి. 

యెషయా 23:7 => నీకు సంతోషము కలుగజేసిన పటట్ణమిదేనా? పార్చీన కాలముననుండిన 

పటట్ణమిదేనా? పరదేశ నివాసము చేయుటకు దూరపర్యాణము చేసినదిదేనా? 

యెషయా 23:8 => దాని వరత్కులు రాజసమానులు దాని వాయ్పారులు భూనివాసులలో ఘనులు 

కిరీటముల నిచుచ్చుండు తూరుకు ఈలాగు చేయనెవడు ఉదేద్శించెను? 

యెషయా 23:9 => సరవ్సౌందరయ్ గరావ్తిశయమును అపవితర్పరచుటకును భూమిమీదనునన్ 

సరవ్ఘనులను అవమానపరచుటకును సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు చేయ 

నుదేద్శించెను.  

యెషయా 23:10 => తరీ ష్షు కుమారీ, నీ దేశమునకిక నడికటుట్ లేకపోయెను నైలునది 

పర్వహించునటుల్ దానిమీద పర్వహించుము. 

యెషయా 23:11 => ఆయన సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపెను రాజయ్ములను కంపింపజేసెను 

కనాను కోటలను నశింపజేయుటకు యెహోవా దానిగూరిచ్ ఆజాఞ్పించెను. 

యెషయా 23:12 => మరియు ఆయన సీదోను కనయ్కా, చెరపబడినదానా, నీకికను 

సంతోషముండదు నీవు లేచి కితీత్ముకు దాటిపొముమ్ అకక్డనైనను నీకు నెమమ్ది కలుగదు 

యెషయా 23:13 => ఇదిగో కలీద్యుల దేశమును చూడుము వారికను జనముగా ఉండరు 

అషూష్రీయులు దానిని అడవిమృగములకు నివాసముగా చేసియునాన్రు. వారు కోటలు కటిట్ంచి దాని 

నగరులను పడగొటిట్యునాన్రు. 

యెషయా 23:14 => తరీ ష్షు ఓడలారా, అంగలారుచ్డి, మీ దురగ్ము పాడైపోయెను. 

యెషయా 23:15 => ఒక రాజు ఏలుబడిలో జరిగినటుల్ తూరు ఆ దినమున డెబబ్ది సంవతస్రములు 

మరవబడును డెబబ్ది సంవతస్రములైన తరువాత వేశయ్ల కీరత్నలో ఉనన్టుల్ జరుగును, ఏమనగా  
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యెషయా 23:16 => మరవబడిన వేశాయ్, సితారా తీసికొని పటట్ణములో తిరుగులాడుము నీవు 

జాఞ్పకమునకు వచుచ్నటుల్ ఇంపుగా వాయించుము అనేక కీరత్నలు పాడుము. 

యెషయా 23:17 => డెబబ్ది సంవతస్రముల అంతమున యెహోవా తూరును దరిశ్ంచును అది 

వేశయ్జీతమునకు మరల భూమిమీదనునన్ సమసత్ లోక రాజయ్ములతో వయ్భిచారము చేయును.  

యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యిరిమ్యా 25:22 => తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముదర్మునకు ఆవలి 

దీవ్పపు రాజులును 

యిరిమ్యా 27:3 => వాటిని యెరూషలేమునకు యూదారాజైన సిదిక్యాయొదద్కు వచిచ్న దూతలచేత 

ఎదోము రాజునొదద్కును మోయాబు రాజునొదద్కును అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కును తూరు 

రాజునొదద్కును సీదోను రాజునొదద్కును పంపుము. 

యెహెజేక్లు 28:26 => వారు అందులో నిరఛ్యముగా నివసించి యిండుల్ కటుట్కొని దార్క్షతోటలు 

నాటుకొందురు, వారి చుటుట్ ఉండి వారిని తిరసక్రించుచు వచిచ్నవారికందరికి నేను శిక్షవిధించిన 

తరువాత వారు నిరభ్యముగా నివసించు కాలమున నేను తమ దేవుడైన యెహోవానై యునాన్నని వారు 

తెలిసికొందురు. 

యెహెజేక్లు 29:18 => నరపుతుర్డా, తూరు పటట్ణముమీద బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు తన 

సైనయ్ముచేత బహు ఆయాసకరమైన పని చేయించెను, వారందరి తలలు బోడివాయెను, అందరి 

భుజములు కొటుట్కొనిపోయెను; అయినను తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసిన కషట్మునుబటిట్ 

అతనికైనను, అతని సైనయ్మునకైనను కూలి యెంత మాతర్మును దొరకకపోయెను. 

ఆమోసు 1:9 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తూరు మూడుసారుల్ నాలుగుసారుల్ చేసిన 

దోషములనుబటిట్ నేను తపప్కుండ దానిని శికిష్ంతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనక పటట్బడిన వారినందరిని ఎదోమీయులకు అపప్గించిరి.  
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ఆమోసు 1:10 => నేను తూరు పార్కారములమీద అగిన్ వేసెదను, అది దాని నగరులను 

దహించివేయును. 

జెకరాయ్ 9:2 => ఏలయనగా యెహోవా సరవ్ నరులను ఇశార్యేలీయుల గోతర్పువారినందరిని 

లక్షయ్పెటుట్వాడు గనుక, దాని సరిహదుద్ను అనుకొనియునన్ హమాతునుగూరిచ్యు, జాఞ్నసమృదిధ్గల 

తూరు సీదోనులనుగూరిచ్యు అది వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 9:3 => తూరు పటట్ణపువారు పార్కారముగల కోటను కటుట్కొని, యిసుక రేణువులంత 

విసాత్రముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విసాత్రముగా సువరణ్మును సమకూరుచ్కొనిరి. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

మారుక్ 12:40 => విధవరాండర్ యిండుల్ దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:20 => తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అతాయ్గర్హము 

కలిగినందున వారేకమనసుస్తో రాజునొదద్కు వచిచ్ అంతఃపురమునకు పైవిచారణకరత్యగు బాల్సుత్ను 
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తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధానపడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొకక్ దేశమునుండి 

వారి దేశమునకు గార్సము వచుచ్చుండెను. 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

వచనము 26 

అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 17:24 => వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్నపుప్డు అరషెకెలు అను పనున్ 

వసూలుచేయువారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెలిల్ంపడా అని యడుగగా 

చెలిల్ంచుననెను. 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

యోహాను 4:47 => యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచ్నని అతడు విని ఆయనయొదద్కు వెళిల్, 

తన కుమారుడు చావ సిదధ్మైయుండెను గనుక ఆయనవచిచ్ అతని సవ్సథ్పరచవలెనని వేడుకొనెను. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:49 => అందుకా పర్ధాని పర్భువా, నా కుమారుడు చావకమునుపే రమమ్ని ఆయనను 

వేడుకొనెను. 
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యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 4:51 => అతడింక వెళుల్చుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచిచ్, అతని 

కుమారుడు బర్దికియునాన్డని తెలియజెపిప్రి. 

యోహాను 4:52 => ఏ గంటకు వాడు బాగుపడసాగెనని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నినన్ ఒంటి 

గంటకు జవ్రము వానిని విడిచెనని అతనితో చెపిప్రి.  

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

యోహాను 4:54 => ఇది యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచిచ్ చేసిన రెండవ సూచక కిర్య. 

యెషయా 14:13 => నేను ఆకాశమున కెకిక్పోయెదను దేవుని నక్షతర్ములకు పైగా నా 

సింహాసనమును హెచిచ్ంతును ఉతత్రదికుక్ననునన్ సభాపరవ్తముమీద కూరుచ్ందును 

యెషయా 14:14 => మేఘమండలముమీది కెకుక్దును మహోనన్తునితో ననున్ సమానునిగా 

చేసికొందును అని నీవు మనసుస్లో అనుకొంటివిగదా? 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

విలాపవాకయ్ములు 2:1 => పర్భువు కోపపడి సీయోను కుమారెత్ను మేఘముతో కపిప్యునాన్డు 

ఆయన ఇశార్యేలు సౌందరయ్మును ఆకాశమునుండి భూమిమీదికి పడవేసెను కోపదినమందు ఆయన 

తన పాదపీఠమును జాఞ్పకము చేసికొనకపోయెను.  

యెహెజేక్లు 28:12 => నరపుతుర్డా, తూరు రాజునుగూరిచ్ అంగలారుప్వచనమెతిత్ ఈలాగు 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా పూరణ్జాఞ్నమును సంపూరణ్ సౌందరయ్మునుగల 

కటట్డమునకు మాదిరివి 

యెహెజేక్లు 28:13 => దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణికయ్ము గోమేధికము 

సూరయ్కాంతమణి రకత్వరణ్పురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పదమ్రాగము మాణికయ్ము 

అను అమూలయ్ రతమ్ములతోను బంగారముతోను నీవు అలంకరింపబడి యునాన్వు; నీవు 

నియమింపబడిన దినమున పిలల్న గోర్వులు వాయించువారును నీకు సిదధ్మైరి. 
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యెహెజేక్లు 28:14 => అభిషేకమునొందిన కెరూబువై యొక ఆశర్యముగా నీవుంటివి; అందుకే 

నేను నినున్ నియమించితిని. దేవునికి పర్తిషిఠ్ంపబడిన పరవ్తముమీద నీవుంటివి, కాలుచునన్ 

రాళల్మధయ్ను నీవు సంచరించుచుంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:15 => నీవు నియమింపబడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు 

కనబడువరకు పర్వరత్న విషయములో నీవు యథారథ్వంతుడవుగా ఉంటివి. 

యెహెజేక్లు 28:16 => అయితే నీకు కలిగిన విసాత్రమైన వరత్కముచేత లోలోపల నీవు అనాయ్యము 

పెంచుకొని పాపము చేయుచు వచిచ్తివి గనుక దేవుని పరవ్తముమీద నీవుండకుండ నేను నినున్ 

అపవితర్పరచితిని ఆశర్యముగా ఉనన్ కెరూబూ, కాలుచునన్ రాళల్మధయ్ను నీవికను సంచరింపవు, 

నినున్ నాశనము చేసితిని.  

యెహెజేక్లు 28:17 => నీ సౌందరయ్ము చూచుకొని నీవు గరివ్ంచినవాడవై, నీ తేజసుస్ చూచుకొని నీ 

జాఞ్నమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నినున్ నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నినున్ 

హేళనకపప్గించెదను.  

యెహెజేక్లు 28:18 => నీవు అనాయ్యముగా వరత్కము జరిగించి కలుగజేసికొనిన విసాత్ర 

దోషములచేత నీవు నీ పరిశుదధ్ సథ్లములను చెరుపుకొంటివి గనుక నీలోనుండి నేను అగిన్ 

పుటిట్ంచెదను, అది నినున్ కాలిచ్వేయును, జనులందరు చూచుచుండగా దేశముమీద నినున్ బూడిదెగా 

చేసెదను. 

యెహెజేక్లు 28:19 => జనులలో నినున్ ఎరిగిన వారందరును నినున్గూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుదురు. నీవు 

బొతిత్గా నాశనమై భీతికి కారణముగా ఉందువు. 

యెహెజేక్లు 31:16 => అతని పాటు ధవ్నిచేత జనములను వణకజేసితిని, నీరు పీలుచ్ లెబానోను 

శేర్షఠ్వృక్షములనిన్యు ఏదెను వృక్షములనిన్యు పాతాళములో తముమ్ను తాము ఓదారుచ్కొనిరి.  

యెహెజేక్లు 31:17 => అనయ్జనులమధయ్ అతని నీడను నివసించి అతనికి సహాయులగువారు 

అతనితోకూడ పాతాళమునకు అతడు హతము చేసినవారియొదద్కు దిగిరి. 

ఓబధాయ్ 1:4 => పకిష్రాజు గూడంత యెతుత్న నివాసము చేసికొని నక్షతర్ములలో నీవు దాని కటిట్నను 

అచచ్టనుండియు నేను నినున్ కిర్ందపడవేతును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 2:6 => మరియు ఆయన సొదొమ గొమొఱాఱ్లను పటట్ణములను భసమ్ము చేసి, ముందుకు 

భకిత్హీనులగువారికి వాటిని దృషాట్ంతముగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి, 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

ఆదికాండము 19:25 => ఆ పటట్ణములను ఆ మైదానమంతటిని ఆ పటట్ణములలో 

నివసించినవారినందరిని నేలమొలకలను నాశనము చేసెను. 
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యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

యూదా 1:7 => ఆ పర్కారముగానే సొదొమ గొమొఱాఱ్లును వాటి చుటుట్పటల్నునన్ పటట్ణములును 

వీరివలెనే వయ్భిచారము చేయుచు, పరశరీరానుసారులైనందున నితాయ్గిన్దండన అనుభవించుచు 

దృషాట్ంతముగా ఉంచబడెను. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

యోబు 20:6 => వారి ఘనత ఆకాశమంత యెతుత్గా పెరిగినను మేఘములంత యెతుత్గా వారు 

తలలెతిత్నను 

యెషయా 14:15 => నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు తోర్యబడితివే. 

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

దానియేలు 4:11 => ఆ చెటుట్ వృదిధ్పొంది బర్హామ్ండమైనదాయెను; దాని పైకొమమ్లు 

ఆకాశమునకంటునంత ఎతుత్గాను దాని ఆకారము భూతలమంత విశాలముగాను ఉండెను. 

మారుక్ 6:45 => ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎకిక్ అదద్రినునన్ 

బేతస్యిదాకు ముందుగా వెళుల్డని ఆయన తన శిషుయ్లను వెంటనే బలవంతము చేసెను. 
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లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళిల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

వచనము 27 

సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును కుమారుని ఎరుగడు; 

కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో వాడుగాకను మరి 

ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 
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లూకా 10:12 => ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

ఆదికాండము 19:5 => లోతును పిలిచి ఈ రాతిర్ నీయొదద్కు వచిచ్న మనుషుయ్లు ఎకక్డ? మేము 

వారిని కూడునటుల్ మాయొదద్కు వారిని వెలుపలికి తీసికొని రమమ్ని అతనితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 1 9 : 2 4 = > అపుప్డు యెహోవా సొదొమమీదను గొమొఱాఱ్మీదను 

యెహోవాయొదద్నుండి గంధకమును అగిన్ని ఆకాశమునుండి కురిపించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:32 => వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱాఱ్ పొలములలో 

పుటిట్నది. వారి దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

యిరిమ్యా 23:14 => యెరూషలేము పర్వకత్లు ఘోరమైన కిర్యలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు 

వయ్భిచారులు అసతయ్ వరత్నులు, ఎవడును తన దురామ్రగ్తనుండి మరలక దురామ్రుగ్ల చేతులను 

బలపరచుదురు, వారందరు నా దృషిట్కి సొదొమవలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱాఱ్వలెనైరి. 

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 

యెహెజేక్లు 16:48 => నీవును నీ కుమారెత్లును చేసినటుల్ నీ చెలెల్లైన సొదొమయైనను దాని 

కుమారెత్లైనను చేసినవారు కారని నా జీవముతోడు పర్మాణము చేయుచునాన్ను; ఇదే పర్భువగు 

యెహోవా వాకుక్.  

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 
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లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

వచనము 28 

పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; నేను మీకు విశార్ంతి 

కలుగజేతును. 

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. 
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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. 

లూకా 10:23 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచునన్ వాటిని చూచు కనున్లు 

ధనయ్ములైనవి; 

లూకా 10:24 => అనేకమంది పర్వకత్లును రాజులును, మీరు చూచుచునన్వి చూడగోరి చూడకయు, 

వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెపుప్చునాన్నని యేకాంతమందు వారితో అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

దానియేలు 2:23 => మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకనుగర్హించి యునాన్వు; 

మేమడిగిన యీ సంగతి ఇపుప్డు నాకు తెలియజేసి యునాన్వు గనుక నేను నినున్ సుత్తించుచు 

ఘనపరచుచునాన్ను; ఏలయనగా రాజుయొకక్ సంగతి నీవే మాకు తెలియజేసితివని దానియేలు మరల 

చెపెప్ను. 

యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

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. 

ఆదికాండము 14:19 => అపుప్డతడు అబార్మును ఆశీరవ్దించి ఆకాశమునకు భూమికిని 

సృషిట్కరత్యును సరోవ్నన్తుడునైన దేవునివలన అబార్ము ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనియు, 
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ఆదికాండము 14:22 => అబార్ము నేనే అబార్మును ధనవంతునిగా చేసితినని నీవు చెపప్కుండునటుల్ 

ఒక నూలు పోగైనను చెపుప్ల వారైనను నీవాటిలో ఏదైనను తీసికొన 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:14 => చూడుము; ఆకాశము, మహాకాశము, భూమియు, 

అందునన్దంతయు నీ దేవుడైన యెహోవావే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:15 => అయితే యెహోవా నీ పితరులను పేర్మించి వారియందు 

ఆనందపడి సమసత్ జనములలో వారి సంతానమైన మిముమ్ను నేటివలె ఏరప్రచుకొనెను. 

2 రాజులు 19:15 => యెహోవా సనిన్ధిని ఇటల్ని పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, కెరూబుల మధయ్ను 

నివసించుచునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా, భూమాయ్కాశములను కలుగజేసిన అదివ్తీయ దేవా, నీవు 

లోకమందునన్ సకల రాజయ్ములకు దేవుడవైయునాన్వు. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:24 => జగతుత్ను అందలి సమసత్మును నిరిమ్ంచిన దేవుడు తానే 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువైయునన్ందున హసత్కృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  
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మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

యెషయా 5:21 => తమ దృషిట్కి తాము జాఞ్నులనియు తమ యెనిన్కలో తాము బుదిధ్మంతులనియు 

తలంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 29:12 => మరియు నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలియనివానికి 

దానిని అపప్గించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును. 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

యెషయా 29:14 => కాగా నేను మరల ఈ జనులయెడల ఒక ఆశచ్రయ్కారయ్ము జరిగింతును బహు 

ఆశచ్రయ్ముగా జరిగింతును వారి జాఞ్నుల జాఞ్నము వయ్రథ్మగును వారి బుదిధ్మంతుల బుదిధ్ 

మరుగైపోవును.  

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 
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యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

మారుక్ 4:10 => ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ 

ఉండినవారు ఆ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  
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యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:18 => సిలువను గూరిచ్న వారత్, నశించుచునన్ వారికి వెఱిఱ్తనము గాని 

రకిష్ంపబడుచునన్ మనకు దేవుని శకిత్. 

1 కొరిందీయులకు 1:19 => ఇందువిషయమై జాఞ్నుల జాఞ్నమును నాశనము చేతును. వివేకుల 

వివేకమును శూనయ్పరతును అని వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 1:20 => జాఞ్ని యేమయెయ్ను? శాసిత్ యేమయెయ్ను? ఈ లోకపు తరక్వాది 

యేమయెయ్ను? ఈలోక జాఞ్నమును దేవుడు వెఱిఱ్తనముగా చేసియునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱిఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 

1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:19 => ఈ లోకజాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి వెఱిఱ్తనమే. జాఞ్నులను వారి 

కుయుకిత్లో ఆయన పటుట్కొనును;  

1 కొరిందీయులకు 3:20 => మరియు జాఞ్నుల యోచనలు వయ్రథ్ములని పర్భువునకు తెలియును అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 
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1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 3:4 => యెహోవా సమూయేలును పిలిచెను. అతడు చితత్మండి నేనునాన్నని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 3:5 => ఏలీ దగగ్రకు పోయి నీవు ననున్ పిలిచితివి గదా నేను వచిచ్నాననెను. అతడు 

నేను పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్ని చెపప్గా అతడు పోయి పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:6 => యెహోవా మరల సమూయేలును పిలువగా సమూయేలు లేచి ఏలీ యొదద్కు 

పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివి గనుక వచిచ్తిననెను. అయితే అతడు నా కుమారుడా, నేను నినున్ 

పిలువలేదు, పోయి పండుకొమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 3:7 => సమూయేలు అపప్టికి యెహోవాను ఎరుగకుండెను, యెహోవా వాకుక్ 

అతనికి ఇంక పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

1 సమూయేలు 3:8 => యెహోవా మూడవ మారు సమూయేలును పిలువగా అతడు లేచి ఏలీ 

దగగ్రకు పోయి చితత్ము నీవు ననున్ పిలిచితివే; యిదిగో వచిచ్తిననగా, ఏలీ యెహోవా ఆ బాలుని 

పిలిచెనని గర్హించి 

1 సమూయేలు 3:9 => నీవు పోయి, పండుకొముమ్, ఎవరైన నినున్ పిలిచిన యెడల యెహోవా, నీ 

దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు, ఆజఞ్నిమమ్ని చెపుప్మని సమూయేలుతో అనగా సమూయేలు పోయి తన 

సథ్లమందు పండుకొనెను. 

1 సమూయేలు 3:10 => తరువాత యెహోవా పర్తయ్క్షమై నిలిచి ఆ రీతిగా సమూయేలూ 

సమూయేలూ, అని పిలువగా సమూయేలు నీ దాసుడు ఆలకించుచునాన్డు ఆజఞ్ యిమమ్నెను. 

1 సమూయేలు 3:11 => అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలులో 

నేనొక కారయ్ము చేయబోవుచునాన్ను; దానిని వినువారందరి చెవులు గింగురుమనును. 

1 సమూయేలు 3:12 => ఆ దినమున ఏలీయొకక్ యింటివారిని గురించి నేను చెపిప్నదంతయు 

వారిమీదికి రపిప్ంతును. దాని చేయ మొదలుపెటిట్ దాని ముగింతును. 
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1 సమూయేలు 3:13 => తన కుమారులు తముమ్ను తాము శాపగర్సుత్లగా చేసికొనుచునాన్రని 

తానెరిగియు వారిని అడ డ్గించలేదు గనుక అతని యింటికి నితయ్మైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనికి 

తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 సమూయేలు 3:14 => కాబటిట్ ఏలీ యింటివారి దోషమునకు బలి చేతనైనను నైవేదయ్ము చేతనైనను 

ఎనన్టికిని పార్యశిచ్తత్ము జేయబడదని నేను పర్మాణపూరవ్కముగా ఆజాఞ్పించితిని. 

1 సమూయేలు 3:15 => తరువాత సమూయేలు ఉదయమగువరకు పండుకొని, లేచి యెహోవా 

మందిరపు తలుపులను తీసెనుగాని, భయపడి తనకు కలిగిన దరశ్న సంగతి ఏలీతో చెపప్కపోయెను. 

1 సమూయేలు 3:16 => అయితే ఏలీ సమూయేలూ నా కుమారుడా, అని సమూయేలును పిలువగా 

అతడు చితత్ము నేనికక్డ ఉనాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

1 సమూయేలు 3:18 => సమూయేలు దేనిని మరుగుచేయక సంగతి అంతయు అతనికి 

తెలియజెపెప్ను. ఏలీ విని సెలవిచిచ్నవాడు యెహోవా; తన దృషిఠ్కి అనుకూలమైనదానిని ఆయన 

చేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 3:19 => సమూయేలు పెదద్వాడు కాగా యెహోవా అతనికి తోడైయునన్ందున అతని 

మాటలలో ఏదియు తపిప్పోలేదు. 

1 సమూయేలు 3:20 => కాబటిట్ సమూయేలు యెహోవాకు పర్వకత్గా సిథ్రపడెనని దాను మొదలుకొని 

బెయేరె ష్బా వరకు ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొనిరి 

1 సమూయేలు 3:21 => మరియు షిలోహులో యెహోవా మరల దరశ్నమిచుచ్చుండెను. షిలోహులో 

యెహోవా తన వాకుక్చేత సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను. సమూయేలు మాట 

ఇశార్యేలీయులందరిలో వెలల్డియాయెను. 
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కీరత్నలు 8:2 => శతుర్వులను పగతీరుచ్కొనువారిని మానిప్వేయుటకై నీ విరోధులనుబటిట్ 

బాలురయొకక్యు చంటి పిలల్లయొకక్యు సుత్తుల మూలమున నీవు ఒక దురగ్మును 

సాథ్పించియునాన్వు. 

యిరిమ్యా 1:5 => గరభ్ములో నేను నినున్ రూపింపకమునుపే నినెన్రిగితిని, నీవు గరభ్మునుండి 

బయలుపడకమునుపే నేను నినున్ పర్తిషిఠ్ంచితిని, జనములకు పర్వకత్గా నినున్ నియమించితిని. 

యిరిమ్యా 1:6 => అందుకు అయోయ్ పర్భువగు యెహోవా, చితత్గించుము నేను బాలుడనే; 

మాటలాడుటకు నాకు శకిత్ చాలదని నేననగా 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 1:8 => వారికి భయపడకుము, నినున్ విడిపించుటకు నేను నీకు తోడైయునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడ డ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 10:16 => ఆ బిడ డ్లను ఎతిత్ కౌగిలించుకొని, వారిమీద చేతులుంచి ఆశీరవ్దించెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

ఆదికాండము 1:1 => ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను. 

2 సమూయేలు 16:23 => ఆ దినములలో అహీతోపెలు చెపిప్న యే యాలోచనయైనను ఒకడు 

దేవునియొదద్ విచారణచేసి పొందిన ఆలోచనయైనటుట్గా ఉండెను; దావీదును అబా ష్లోమును దానిని 

అటే ల్ యెంచుచుండిరి. 

నెహెమాయ్ 9:5 => అపుప్డు లేవీయులైన యేషూవ కదీమ్యేలు బానీ హషబెన్యా షేరేబాయ్ హోదీయా 

షెబనాయ్ పెతహయా అనువారు నిలువబడి, నిరంతరము మీకు దేవుడైయునన్ యెహోవాను 
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సుత్తించుడని చెపిప్ ఈలాగు సోత్తర్ము చేసిరి సకలాశీరవ్చన సోత్తర్ములకు మించిన నీ ఘనమైన 

నామము సుత్తింపబడునుగాక. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

యోబు 32:9 => వృదుధ్లు మాతర్మే జాఞ్నవంతులు కారు బహు వయసుస్గలవారు ఒకపుప్డు 

నాయ్యము తెలిసినవారు కారు. 

యోబు 37:24 => తాము జాఞ్నులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాతర్మును లక్షయ్పెటట్డు. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

కీరత్నలు 116:6 => యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కుర్ంగియుండగా ఆయన ననున్ 

రకిష్ంచెను. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

యెషయా 14:24 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పర్మాణపూరవ్ కముగా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఉదేద్శించినటుల్ నిశచ్యముగా జరుగును నేను యోచించినటుల్ సిథ్రపడును.  
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యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

యెషయా 55:9 => ఆకాశములు భూమికిపైన ఎంత యెతుత్గా ఉనన్వో మీ మారగ్ములకంటె నా 

మారగ్ములు మీ తలంపులకంటె నా తలంపులు అంత యెతుత్గా ఉనన్వి. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 
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జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 10:32 => వారు పర్యాణమై యెరూషలేమునకు వెళుల్చుండిరి. యేసు వారికి ముందు 

నడుచుచుండగా వారు విసమ్యమొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అపుప్డాయన మరల 

పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెపప్ నారంభించి 

మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 
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యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 8:19 => వారు నీ తండిర్ యెకక్డ ఉనాన్డని ఆయనను అడుగగా యేసు మీరు ననైన్నను 

నా తండిర్నైనను ఎరుగరు; ననున్ ఎరిగియుంటిరా నా తండిర్నికూడ ఎరిగియుందురని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 9:37 => యేసు నీవాయనను చూచుచునాన్వు; నీతో మాటలాడుచునన్వాడు ఆయనే 

అనెను. 

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

1 కొరిందీయులకు 1:21 => దేవుని జాఞ్నానుసారముగా లోకము తన జాఞ్నముచేత దేవునిని 

ఎరుగకుండినందున, సువారత్ పర్కటనయను వెఱిఱ్తనముచేత నముమ్వారిని రకిష్ంచుట దేవుని 

దయాపూరవ్క సంకలప్మాయెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 
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1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:8 => అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి 

తెలిసియుండినయెడల మహిమాసవ్రూపియగు పర్భువును సిలువ వేయకపోయియుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:19 => ఆయన యందు సరవ్సంపూరణ్త నివసింపవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 
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కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

హెబీర్యులకు 5:13 => మరియు పాలు తార్గు పర్తివాడును శిశువే గనుక నీతివాకయ్విషయములో 

అనుభవము లేనివాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:15 => కాబటిట్ ఆయన దావ్రా మనము దేవునికి ఎలల్పుప్డును సుత్తియాగము 

చేయుదము, అనగా ఆయన నామమును ఒపుప్కొనుచు, జిహావ్ఫలము అరిప్ంచుదము. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 పేతురు 1:17 => 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 11:17 => వరత్మాన భూతకాలములలో ఉండు దేవుడవైన పర్భువా, సరావ్ధికారీ, నీవు నీ 

మహాబలమును సీవ్కరించి యేలుచునాన్వు గనుక మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము. 
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పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

వచనము 29 

నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; 

అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

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. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 11:33 => ఆహా, దేవుని బుదిధ్ జాఞ్నముల బాహుళయ్ము ఎంతో గంభీరము; ఆయన 

తీరుప్లు శోధింపనెంతో అశకయ్ములు; ఆయన మారగ్ములెంతో అగమయ్ములు. 

రోమీయులకు 11:34 => పర్భువు మనసుస్ను ఎరిగినవాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెపిప్న 

వాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 
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రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:11 => సమసత్మును సృషిట్ంచిన దేవునియందు పూరవ్కాలమునుండి మరుగైయునన్ 

ఆ మరమ్మునుగూరిచ్న యేరాప్టు ఎటిట్దో అందరికిని తేటపరచుటకును, పరిశుదుధ్లందరిలో 

అతయ్లుప్డనైన నాకు ఈ కృప అనుగర్హించెను. 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

యెహోషువ 9:25 => కాబటిట్ మేము నీ వశమున నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి నాయ్యమో 

యేది మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 12:22 => యెహోవా మిముమ్ను తనకు జనముగా చేసికొనుటకు ఇషట్ము 

గలిగియునాన్డు; తన ఘనమైన నామము నిమితత్ము తన జనులను ఆయన విడనాడడు. 

2 సమూయేలు 7:21 => నీ వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ 

దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 17:19 => యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత 

కలుగునని నీవు తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

Page  of 1463 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోబు 37:24 => తాము జాఞ్నులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాతర్మును లక్షయ్పెటట్డు. 

కీరత్నలు 36:6 => నీ నీతి దేవుని పరవ్తములతో సమానము నీ నాయ్యవిధులు మహాగాధములు. 

యెహోవా, నరులను జంతువులను రకిష్ంచువాడవు నీవే 

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. 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

జెకరాయ్ 12:7 => మరియు దావీదు ఇంటి వారును యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కలిగిన 

ఘనతనుబటిట్ యూదావారిమీద అతిశయపడకుండునటుల్ యెహోవా యూదావారిని మొదట 

రకిష్ంచును.  

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 
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1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 1:15 => అయినను తలిల్గరభ్మునందు పడినది మొదలుకొని ననున్ పర్తేయ్కపరచి, తన 

కృపచేత ననున్ పిలిచిన దేవుడు నేను అనయ్జనులలో తన కుమారుని పర్కటింపవలెనని 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 30 

ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 
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యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

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 13:3 => తండిర్ తనచేతికి సమసత్ము అపప్గించెననియు, తాను దేవునియొదద్నుండి 

బయలుదేరి వచెచ్ననియు, దేవునియొదద్కు వెళల్వలసియునన్దనియు యేసు ఎరిగి 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:26 => కడపట నశింపజేయబడు శతుర్వు మరణము. 
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1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:23 => ఆ సంఘము ఆయన శరీరము; సమసత్మును పూరిత్గా నింపుచునన్ వాని 

సంపూరణ్తయైయునన్ది. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 
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హెబీర్యులకు 2:10 => ఎవని నిమితత్ము సమసత్మును ఉనన్వో, యెవనివలన సమసత్మును 

కలుగుచునన్వో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచుచ్చుండగా వారి రక్షణకరత్ను 

శర్మలదావ్రా సంపూరుణ్నిగా చేయుట ఆయనకు తగును. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళిల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

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 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 6:46 => వారందరును దేవునిచేత బోధింపబడుదురు అని పర్వకత్ల లేఖనములలో 

వార్యబడియునన్ది గనుక తండిర్వలన విని నేరుచ్కొనిన పర్తివాడును నాయొదద్కు వచుచ్ను.  

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 14:7 => మీరు ననున్ ఎరిగియుంటే నా తండిర్ని ఎరిగియుందురు; ఇపప్టినుండి 

మీరాయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:8 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ పర్భువా, తండిర్ని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని 

ఆయనతో చెపప్గా 
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యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

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 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

యోహాను 17:26 => నీవు నాయందు ఉంచిన పేర్మ వారియందు ఉండునటుల్ను, నేను వారియందు 

ఉండునటుల్ను, వారికి నీ నామమును తెలియజేసితిని, ఇంకను తెలియజేసెదనని చెపెప్ను. 

1 యోహాను 2:23 => కుమారుని ఒపుప్కొనని పర్తివాడును తండిర్ని అంగీకరించువాడు కాడు; 

కుమారుని ఒపుప్కొనువాడు తండిర్ని అంగీకరించువాడు. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

2 యోహాను 1:9 => కీర్సుత్ బోధయందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకు సాగు 

పర్తివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు; ఆ బోధయందు నిలిచియుండువాడు తండిర్ని కుమారుని 

అంగీకరించువాడు. 
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ఆదికాండము 25:5 => వీరందరు కెతూరా సంతతివారు. అబార్హాము తనకు కలిగినది యావతుత్ 

ఇసాస్కుకిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

యోబు 11:7 => దేవుని గూఢాంశములను నీవు తెలిసికొనగలవా? సరవ్శకుత్డగు దేవునిగూరిచ్ నీకు 

పరిపూరణ్ జాఞ్నము కలుగునా? 

యోబు 28:23 => దేవుడే దాని మారగ్మును గర్హించును దాని సథ్లము ఆయనకే తెలియును. 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 9:10 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలిగి యుండుటయే జాఞ్నమునకు మూలము 

పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న తెలివియే వివేచనకు ఆధారము. 

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

సామెతలు 30:4 => ఆకాశమునకెకిక్ మరల దిగినవాడెవడు? తన పిడికిళల్తో గాలిని 

పటుట్కొనన్వాడెవడు? బటట్లో నీళుల్ మూటకటిట్నవాడెవడు? భూమియొకక్ దికుక్లనిన్టిని 

సాథ్పించినవాడెవడు? ఆయన పేరేమో ఆయన కుమారుని పేరేమో నీకు తెలిసియునన్దా?  

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  
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యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యిరిమ్యా 9:24 => అతిశయించువాడు దేనినిబటిట్ అతిశయింపవలెననగా, భూమిమీద 

కృపచూపుచు నీతి నాయ్యములు జరిగించుచునునన్ యెహోవాను నేనేయని గర్హించి ననున్ 

పరిశీలనగా తెలిసికొనుటనుబటిట్యే అతిశయింపవలెను; అటిట్ వాటిలో నేనానందించువాడనని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 31:34 => నేను వారికి దేవుడనైయుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి 

ఎనన్డును యెహోవానుగూరిచ్ బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికి గాని తమ సహోదరులకు 

గాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెనన్డును 

జాఞ్పకము చేసికొనను గనుక అలుప్లేమి ఘనులేమి అందరును ననెన్రుగుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

హోషేయ 2:20 => నీవు యెహోవాను ఎరుగునటుల్ నేను నమమ్కమునుబటిట్ నినున్ పర్ధానము 

చేసికొందును. 
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జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

యోహాను 1:10 => ఆయన లోకములో ఉండెను, లోకమాయన మూలముగా కలిగెను గాని 

లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

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 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  
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యోహాను 7:28 => కాగా యేసు దేవాలయములో బోధించుచు మీరు ననెన్రుగుదురు; 

నేనెకక్డివాడనో యెరుగుదురు; నా యంతట నేనే రాలేదు, ననున్ పంపినవాడు సతయ్వంతుడు, 

ఆయనను మీరెరుగరు.  

యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:7 => మీరు ననున్ ఎరిగియుంటే నా తండిర్ని ఎరిగియుందురు; ఇపప్టినుండి 

మీరాయనను ఎరుగుదురు, ఆయనను చూచియునాన్రని చెపెప్ను. 

యోహాను 16:15 => తండిర్కి కలిగినవనిన్యు నావి, అందుచేత ఆయన నావాటిలోనివి తీసికొని 

మీకు తెలియజేయునని నేను చెపిప్తిని. 

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 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

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 13:9 => మనము కొంతమటుట్కు ఎరుగుదుము, కొంతమటుట్కు 

పర్వచించుచునాన్ము గాని 
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1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:27 => దేవుడు సమసత్మును కీర్సుత్ పాదములకిర్ంద లోపరచియుంచెను. 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దని చెపిప్నపుప్డు ఆయనకు సమసత్మును లోపరచినవాడు తపప్ 

సమసత్మును లోపరచబడియునన్దను సంగతి విశదమే. 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 4:13 => పరిశుదుధ్లు సంపూరుణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

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 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 
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తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 
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వచనము 1 

ఆ కాలమందు యేసు విశార్ంతిదినమున పంటచేలలో పడి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆకలిగొని 

వెనున్లు తుర్ంచి తినసాగిరి. 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

యెషయా 45:23 => నా యెదుట పర్తి మోకాలు వంగుననియు పర్తి నాలుకయు నాతోడని 

పర్మాణము చేయుననియు నేను నా పేరట పర్మాణము చేసియునాన్ను నీతిగల నా నోటి మాట 

బయలుదేరియునన్ది అది వయ్రథ్ము కానేరదు.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 45:25 => యెహోవాయందే ఇశార్యేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా 

ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు. 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  
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యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 7:37 => ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంతయ్దినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను 

దపిప్గొనినయెడల నాయొదద్కు వచిచ్ దపిప్ తీరుచ్కొనవలెను. 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 3:19 => నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు; 

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని చెపెప్ను. 

యోబు 5:7 => నిపుప్రవవ్లు పైకి ఎగురునటుల్ నరులు శర్మానుభవమునకే పుటుట్చునాన్రు. 

యోబు 14:1 => సతరీ కనిన నరుడు కొదిద్ దినములవాడై మికిక్లి బాధనొందును. 

కీరత్నలు 32:4 => దివారాతుర్లు నీ చెయియ్ నామీద బరువుగా నుండెను నా సారము వేసవికాలమున 

ఎండినటాట్యెను. (సెలా.)  
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కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్ నలు 90 :7 => నీ కోపమువలన మేము కీష్ణించుచునాన్ము నీ ఉగర్తనుబటిట్ 

దిగులుపడుచునాన్ము. 

కీరత్నలు 90:8 => మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొనియునాన్వు నీ ముఖకాంతిలో మా 

రహసయ్పాపములు కనబడుచునన్వి. 

కీరత్నలు 90:9 => నీ ఉగర్తను భరించుచునే మా దినములనిన్యు గడిపితివిు. నిటూ ట్రుప్లు 

విడిచినటుట్ మా జీవితకాలము జరుపుకొందుము. 

కీరత్నలు 90:10 => మా ఆయుషాక్లము డెబబ్ది సంవతస్రములు అధికబలమునన్యెడల ఎనుబది 

సంవతస్రములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది తవ్రగా గతించును మేము 

ఎగిరిపోవుదుము.  

పర్సంగి 1:8 => ఎడతెరిపిలేకుండ సమసత్ము జరుగుచునన్ది; మనుషుయ్లు దాని వివరింపజాలరు; 

చూచుటచేత కనున్ తృపిత్ పొందకునన్ది, వినుటచేత చెవికి తృపిత్ కలుగుటలేదు. 

పర్సంగి 1:14 => సూరుయ్నికిర్ంద జరుగుచునన్ కిర్యలననిన్టిని నేను చూచితిని; అవి అనిన్యు 

వయ్రథ్ములే, అవి యొకడు గాలికై పర్యాసపడినటుట్నన్వి. 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 2:23 => వాని దినములనిన్యు శర్మకరములు, వాని పాటుల్ వయ్సనకరములు, 

రాతిర్యందైనను వాని మనసుస్నకు నెమమ్ది దొరకదు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 
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యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

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 66:2 => అవనిన్యు నా హసత్కృతయ్ములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో 

వానినే నేను దృషిట్ంచుచునాన్ను.  

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

రోమీయులకు 7:22 => అంతరంగ పురుషునిబటిట్ దేవుని ధరమ్శాసత్రమునందు నేను 

ఆనందించుచునాన్ను గాని 
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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? 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

కీరత్నలు 94:13 => భకిత్హీనులకు గుంట తర్వవ్బడువరకు నీతిమంతుల కషట్దినములను పోగొటిట్ 

వారికి నెమమ్ది కలుగజేయుదువు. 

కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

యెషయా 28:12 => అయినను వారు విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు మొగిగ్ విరుగబడి 

చికుక్బడి పటట్బడునటుల్ 

యెషయా 48:17 => నీ విమోచకుడును ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకు పర్యోజనము కలుగునటుల్ నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము 

చేయుదును నీవు నడవవలసిన తోర్వను నినున్ నడిపించుదును.  
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యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

ఆదికాండము 8:9 => నీళుల్ భూమి అంతటి మీద నునన్ందున తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి 

సథ్లము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనునన్ అతనియొదద్కు తిరిగి వచెచ్ను. అపుప్డతడు చెయియ్ చాపి దాని 

పటుట్కొని ఓడలోనికి తీసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 2:11 => ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి 

భారములను చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా 

చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 33:14 => అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

లేవీయకాండము 23:32 => అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము , మిముమ్ను మీరు 

దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 
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బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

సంఖాయ్కాండము 10:33 => వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; 

వారికి విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన 

మందసము వారికి ముందుగా సాగెను. 

సంఖాయ్ కాండము 3 5 : 6 = > మరియు మీరు లేవీయులకిచుచ్  పురములలో ఆరు 

ఆశర్యపురములుండవలెను . నరహంతుకుడు వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్గా వాటిని 

నియమింపవలెను. అవియు గాక నలువదిరెండు పురములను ఇయయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:3 => ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పెదద్లు 

ఏ పనికిని పెటట్బడక కాడి యీడవ్ని పెయయ్ను తీసికొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:23 => నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, 

యెహోవా దీవెనచేత నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.  

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  
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కీరత్నలు 55:22 => నీ భారము యెహోవామీద మోపుము ఆయనే నినున్ ఆదుకొనును 

నీతిమంతులను ఆయన ఎనన్డును కదలనీయడు. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

పర్సంగి 10:15 => ఊరికి పోవు తోర్వ యెరుగనివారై బుదిధ్హీనులు తమ పర్యాసచేత 

ఆయాసపడుదురు. 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 45:24 => యెహోవాయందే నీతి బలములునన్వని జనులు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురు 

ఆయనయొదద్కే మనుషుయ్లు వచెచ్దరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగుగ్పడుదురు  

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

యెషయా 54:6 => నీ దేవుడు ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు విడువబడి దుఃఖాకార్ంతురాలైన 

భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను తృణీకరింపబడిన యౌవనపు భారయ్ను పురుషుడు రపిప్ంచినటుల్ను 

యెహోవా నినున్ పిలుచుచునాన్డు.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యిరిమ్యా 31:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఖడగ్మును తపిప్ంచుకొనినవారై జనులు 

అరణయ్ములో దయనొందిరి గనుక ఇశార్యేలు విశార్ంతినొందునటుల్ నేను వెళుల్దుననుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 31:25 => కావున సేదయ్ము చేయువారేమి, మందలతో తిరుగులాడువారేమి, యూదా 

వారందరును పటట్ణసుథ్లందరును వారి దేశములో కాపురముందురు. 
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యిరిమ్యా 35:16 => రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబు కుమారులు తమ తండిర్ తమకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను నెరవేరిచ్రి గాని యీ పర్జలు నా మాట వినకయునాన్రు. 

జెకరాయ్ 10:8 => నేను వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, 

మునుపు విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళిల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

రోమీయులకు 15:7 => కాబటిట్ కీర్సుత్ మిముమ్ను చేరుచ్కొనిన పర్కారము దేవునికి మహిమ 

కలుగునటుల్ మీరును ఒకనినొకడు చేరుచ్కొనుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 7:5 => మేము మాసిదోనియకు వచిచ్నపుప్డును మా శరీరము ఏమాతర్మును 

విశార్ంతి పొందలేదు. ఎటుబోయినను మాకు శర్మయే కలిగెను; వెలుపట పోరాటములు లోపట 

భయములు ఉండెను. 

గలతీయులకు 4:3 => అటువలె మనమును బాలురమై యునన్పుప్డు లోకసంబంధమైన 

మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమైయుంటిమి; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

కొలొసస్యులకు 2:17 => ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయేగాని నిజ సవ్రూపము కీర్సుత్లో ఉనన్ది 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

హెబీర్యులకు 4:3 => కాగా జగతుప్నాది వేయబడినపుప్డే ఆయన కారయ్ములనిన్యు సంపూరిత్యై 

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 
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పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

వచనము 2 

పరిసయుయ్లదిచూచి ఇదిగో, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది నీ శిషుయ్లు చేయుచునాన్రని ఆయనతో 

చెపప్గా 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

యోహాను 14:22 => ఇసక్రియోతు కాని యూదా పర్భువా, నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాతర్మే 

నినున్ నీవు కనబరచుకొనుటకేమి సంభవించెనని అడుగగా 

యోహాను 14:23 => యేసు ఒకడు ననున్ పేర్మించినయెడల వాడు నా మాట గైకొనును, అపుప్డు నా 

తండిర్ వానిని పేర్మించును, మేము వానియొదద్కు వచిచ్ వానియొదద్ నివాసము చేతుము. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 
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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 

యోహాను 15:13 => తన సేన్హితుల కొరకు తన పార్ణము పెటుట్వానికంటె ఎకుక్వైన పేర్మగల 

వాడెవడును లేడు. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 6:48 => వాడు ఇలుల్ కటట్వలెనని యుండి లోతుగా తర్వివ్, బండమీద పునాది వేసినవాని 

పోలియుండును. వరదవచిచ్ పర్వాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొటిట్నను, అది బాగుగా 

కటట్బడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను. 

లూకా 8:35 => జనులు జరిగినదానిని చూడవెళిల్, యేసునొదద్కు వచిచ్, దయయ్ములు వదలిపోయిన 

మనుషుయ్డు బటట్లు కటుట్కొని, సవ్సథ్చితుత్డై యేసు పాదములయొదద్ కూరుచ్ండుట చూచి భయపడిరి. 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

ఎఫెసీయులకు 4:20 => అయితే మీరు యేసునుగూరిచ్ విని, 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

1 యోహాను 2:6 => ఆయనయందు నిలిచియునన్వాడనని చెపుప్కొనువాడు ఆయన ఏలాగు 

నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బదుధ్డైయునాన్డు. మనమాయనయందునాన్మని దీనివలన 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 12:19 => ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద్మెవనికిని 

వినబడదు 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 
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కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 42:2 => అతడు కేకలువేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో వినబడనియయ్డు 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళిల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 
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2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

హెబీర్యులకు 4:3 => కాగా జగతుప్నాది వేయబడినపుప్డే ఆయన కారయ్ములనిన్యు సంపూరిత్యై 

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  

హెబీర్యులకు 4:4 => మరియు దేవుడు ఏడవ దినమందు తన కారయ్ములనిన్టిని ముగించి 

విశర్మించెను అని యేడవ దినమునుగూరిచ్ ఆయన యొకచోట చెపిప్యునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 4:5 => ఇదియును గాక ఈ చోటుననే వారు నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపరు అని 

చెపిప్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:8 => యెహోషువ వారికి విశార్ంతి కలుగజేసినయెడల ఆ తరువాత మరియొక 

దినమునుగూరిచ్ ఆయన చెపప్కపోవును. 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:10 => ఎందుకనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము, 

ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించినవాడు కూడ తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించును. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:6 => యెహోవా ఆతమ్ అతనిని పేర్రేపింపగా అతనిచేతిలో ఏమియు 

లేకపోయినను, ఒకడు మేకపిలల్ను చీలుచ్నటుల్ అతడు దానిని చీలెచ్ను. అతడు తాను చేసినది తన 

తండిర్తోనైనను తలిల్తోనైనను చెపప్లేదు. 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:11 => నా తండిర్ బరువైన కాడి మీమీద మోపెను గాని నేను మీ కాడిని 

మరింత బరువు చేయుదును; నా తండిర్ మిముమ్ను చబుకులతో దండించెను గాని నేను కొరడాలతో 

మిముమ్ను దండించెదనని చెపుప్ము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:7 => అతడు యూదావారికి ఈలాగు పర్కటన చేసెను మన దేవుడైన 

యెహోవాను మనము ఆశర్యించితివిు, ఆశర్యించినందున ఆయన మన చుటుట్ను నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు; దేశమందు మనము నిరభయ్ంతరముగా తిరుగవచుచ్ను, మనము ఈ 

పటట్ణములను కటిట్ంచి, వాటికి పార్కారములను గోపురములను గుమమ్ములను దావ్రబంధములను 

అమరుచ్దము. కాగా వారు పటట్ణములను కటిట్ వృదిధ్నొందిరి. 

నెహెమాయ్ 3:5 => వారిని ఆనుకొని తెకోవీయులును బాగుచేసిరి. అయితే జనుల అధికారులు తమ 

పర్భువు పనిచేయ నొపుప్కొనకపోయిరి. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:13 => అతని పార్ణము నెమమ్దిగా ఉండును అతని సంతానము భూమిని 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును.  
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కీరత్నలు 32:8 => నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మారగ్మును నీకు బోధించెదను 

నీమీద దృషిట్యుంచి నీకు ఆలోచన చెపెప్దను  

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 81:6 => వారి భుజమునుండి నేను బరువును దింపగా వారిచేతులు మోతగంపల నెతత్కుండ 

విడుదలపొందెను. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

కీరత్నలు 116:7 => నా పార్ణమా, యెహోవా నీకు కేష్మము విసత్రింపజేసియునాన్డు. తిరిగి నీ 

విశార్ంతిలో పర్వేశింపుము. 

కీరత్నలు 119:64 => (తేత ) యహోవా, భూమి నీ కృపతో నిండియునన్ది నీ కటట్డలను నాకు 

బోధింపుము. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 14:29 => దీరఘ్శాంతము గలవాడు మహా వివేకి ముంగోపి మూఢతవ్మును 

బహుమానముగా పొందును. 

పరమగీతము 4:1 => నా పిర్యురాలా, నీవు సుందరివి నీవు సుందరివి నీ ముసుకుగుండ నీ కనున్లు 

గువవ్కనున్లవలె కనబడుచునన్వి నీ తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల మందను 

పోలియునన్వి. 

యెషయా 28:12 => అయినను వారు విననొలల్రైరి. కావున వారు వెళిల్ వెనుకకు మొగిగ్ విరుగబడి 

చికుక్బడి పటట్బడునటుల్ 
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యెషయా 29:19 => యెహోవాయందు దీనులకు కలుగు సంతోషము అధికమగును మనుషుయ్లలో 

బీదలు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవునియందు అనందించెదరు.  

యెషయా 42:2 => అతడు కేకలువేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో వినబడనియయ్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:27 => యౌవన కాలమున కాడిమోయుట నరునికి మేలు. 

విలాపవాకయ్ములు 5:5 => మముమ్ను తురుమువారు మా మెడలమీదికి ఎకిక్యునాన్రు మేము 

అలసట చెందియునాన్ము, విశార్ంతియనునది మాకు లేదు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

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. 
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ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:17 => ఇవి రాబోవు వాటి ఛాయయేగాని నిజ సవ్రూపము కీర్సుత్లో ఉనన్ది 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

యాకోబు 4:7 => కాబటిట్ దేవునికి లోబడి యుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అపుప్డు వాడు 

మీయొదద్నుండి పారిపోవును. 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

వచనము 3 

ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని యుండగా దావీదు చేసిన 

దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 
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మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

గలతీయులకు 5:18 => మీరు ఆతమ్చేత నడిపింపబడినయెడల ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారు కారు. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:4 => దేవుడు మముమ్ను ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచునాన్డో, ఆ ఆదరణతో ఎటిట్ 

శర్మలలో ఉనన్వారినైనను ఆదరించుటకు శకిత్గలవారమగునటుల్, ఆయన మాశర్మ అంతటిలో 

మముమ్ను ఆదరించుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 1:5 => కీర్సుత్యొకక్ శర్మలు మాయందేలాగు విసత్రించుచునన్వో, ఆలాగే 

కీర్సుత్దావ్రా ఆదరణయు మాకు విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:17 => మేము దృశయ్మైనవాటిని చూడక అదృశయ్మైనవాటినే నిదానించి 

చూచుచునాన్ము గనుక క్షణమాతర్ముండు మా చులకని శర్మ మాకొరకు అంతకంతకు ఎకుక్వగా 

నితయ్మైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచునన్ది.  
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2 కొరిందీయులకు 12:9 => అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనతయందు నాశకిత్ 

పరిపూరణ్మగుచునన్దని ఆయన నాతో చెపెప్ను. కాగా కీర్సుత్ శకిత్ నామీద నిలిచియుండు నిమితత్ము, 

విశేషముగా నా బలహీనతలయందే బహు సంతోషముగా అతిశయపడుదును 

2 కొరిందీయులకు 12:10 => నేనెపుప్డు బలహీనుడనో అపుప్డే బలవంతుడను గనుక కీర్సుత్ 

నిమితత్ము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబబ్ందులలోను హింసలలోను 

ఉపదర్వములలోను నేను సంతోషించుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

1 రాజులు 11:28 => అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢుయ్డైయుండగా యౌవనుడగు 

ఇతడు పనియందు శర్దధ్గలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన 

భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిరణ్యించెను. 

1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

2 రాజులు 9:25 => కాగా యెహూ తన అధిపతియైన బిదక్రును పిలిచి యిటల్నెను అతని ఎతిత్ 

యెజెర్యేలీయుడైన నాబోతు భూభాగమందు పడవేయుము; మనమిదద్రమును అతని తండిర్యైన 

అహాబు వెనుక గుఱఱ్ములెకిక్ వచిచ్నపుప్డు యెహోవా అతనిమీద ఈ శిక్షమోపిన సంగతి జాఞ్పకము 

చేసికొనుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 
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కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

యెషయా 43:23 => దహనబలులుగా గొఱఱ్మేకల పిలల్లను నాయొదద్కు తేలేదు నీ బలులచేత ననున్ 

ఘనపరచలేదు నైవేదయ్ములు చేయవలెనని నేను నినున్ బలవంతపెటట్లేదు ధూపము వేయవలెనని నేను 

నినున్ విసికింపలేదు.  

విలాపవాకయ్ములు 3:27 => యౌవన కాలమున కాడిమోయుట నరునికి మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

గలతీయులకు 6:2 => ఒకని భారములనొకడు భరించి, యీలాగు కీర్సుత్ నియమమును పూరిత్గా 

నెరవేరుచ్డి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => అయితే సత్నయ్మిచుచ్ తలిల్ తన సొంతబిడ డ్లను గారవించునటుల్గా, 

మేము మీ మధయ్ను సాధువులమై యుంటిమి. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

వచనము 4 

అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులే తపప్ తానైనను తనతో కూడ ఉనన్వారైనను 

తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తినెను. 

మారుక్ 2:23 => మరియు ఆయన విశార్ంతిదినమున పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, శిషుయ్లు 

మారగ్మున సాగిపోవుచు వెనున్లు తుర్ంచుచునుండిరి. 
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మారుక్ 2:24 => అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల 

చేయుచునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 2:25 => అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును 

ఆకలిగొనినందున దావీదునకు అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:27 => మరియు విశార్ంతిదినము మనుషుయ్లకొరకే నియమింపబడెను గాని మనుషుయ్లు 

విశార్ంతిదినము కొరకు నియమింపబడలేదు. 

మారుక్ 2:28 => అందువలన మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును పర్భువైయునాన్డని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:1 => ఒక విశార్ంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, ఆయన శిషుయ్లు 

వెనున్లు తుర్ంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి. 

లూకా 6:2 => అపుప్డు పరిసయుయ్లలో కొందరు విశార్ంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు 

చేయుచునాన్రని వారినడుగగా 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

లూకా 6:4 => అతడు దేవుని మందిరములో పర్వేశించి, యాజకులు తపప్ మరి ఎవరును తినకూడని 

సముఖపు రొటెట్లు తీసికొని తిని, తనతో కూడ ఉనన్వారికిని ఇచెచ్ను గదా అనెను. 

లూకా 6:5 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును యజమానుడని వారితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:25 => నీ పొరుగువాని పంటచేనికి వచుచ్నపుప్డు నీచేతితో వెనున్లు 

తుర్ంచుకొనవచుచ్ను గాని నీ పొరుగువాని పంటచేనిమీద కొడవలి వేయకూడదు. 

మతత్యి 21:18 => ఉదయమందు పటట్ణమునకు మరల వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను. 

యోహాను 9:14 => యేసు బురదచేసి వాని కనున్లు తెరచిన దినము విశార్ంతిదినము  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

వచనము 5 

మరియు యాజకులు విశార్ంతిదినమున దేవాలయములో విశార్ంతిదినమును ఉలల్ంఘించియు 

నిరోద్షులై యునాన్రని మీరు ధరమ్శాసత్రమందు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:10 => వారాయనమీద నేరము మోపవలెనని విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట 

నాయ్యమా? అని ఆయనను అడిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 20:9 => ఆరు దినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను 

నిరగ్మకాండము 20:10 => ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో 

నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ 

యిండల్లో నునన్ పరదేశియైనను ఏపనియు చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:11 => ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును 

వాటిలోని సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా 

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 

నిరగ్మకాండము 23:12 => ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుద్ను నీ గాడిదయు నీ దాసి 

కుమారుడును పరదేశియు విశర్మించునటుల్ ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 31:15 => ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమైన విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష 

నొందును. 

నిరగ్మకాండము 31:16 => ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును 

అనుసరించి ఆ దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన. 
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నిరగ్మకాండము 31:17 => నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; 

ఏలయనగా ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని 

విశర్మించెనని చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 35:2 => ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; ఏడవది మీకు పరిశుదధ్దినము. అది 

యెహోవా విశార్ంతిదినము; దానిలో పనిచేయు పర్తివాడును మరణశిక్ష నొందును. 

సంఖాయ్కాండము 15:32 => ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో ఉనన్పుప్డు ఒకడు విశార్ంతిదినమున 

కటెట్లు ఏరుట చూచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:33 => వాడు కటెట్లు ఏరుట చూచినవారు మోషే యొదద్కును అహరోను 

నొదద్కును సరవ్సమాజము నొదద్కును వానిని తీసికొనివచిచ్రి. 

సంఖాయ్కాండము 15:34 => వానికి ఏమి చేయవలెనో అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని 

కావలిలో ఉంచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:36 => సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని 

మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి 

వాని తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 

యెషయా 58:13 => నా విశార్ంతిదినమున వాయ్పారము చేయకుండ నాకు పర్తిషిఠ్తమైన దినమని 

నీవు ఊరకుండినయెడల విశార్ంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్త దినమనియు 

ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిషట్మైన పనులు చేయకయు 

వాయ్పారము చేయకయు లోకవారత్లు చెపుప్కొనకయు ఉండినయెడల  

మారుక్ 3:2 => అచచ్టివారు ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, విశార్ంతిదినమున వానిని 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

మారుక్ 3:3 => ఆయన నీవు లేచి మధయ్ను నిలువుమని ఊచచెయియ్ గలవానితో చెపిప్ 

మారుక్ 3:4 => వారిని చూచి విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా, పార్ణహతయ్ ధరమ్మా! అని అడిగెను; అందుకు వారు ఊరకుండిరి. 
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మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 6:6 => మరియొక విశార్ంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరములోనికి వెళిల్ 

బోధించుచునన్పుప్డు, అకక్డ ఊచ కుడిచెయియ్ గలవాడొకడుండెను. 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

లూకా 6:10 => వారినందరిని చుటుట్ కలయజూచి నీ చెయియ్ చాపుమని వానితో చెపెప్ను; వాడాలాగు 

చేయగానే వాని చెయియ్ బాగుపడెను. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 13:10 => విశార్ంతిదినమున ఆయన యొక సమాజమందిరములో బోధించుచునన్పుప్డు 

లూకా 13:11 => పదునెనిమిది ఏండల్నుండి బలహీనపరచు దయయ్ము పటిట్న యొక సతరీ అచచ్ట 

నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి యెంతమాతర్మును చకక్గా నిలువబడలేకుండెను. 

లూకా 13:12 => యేసు ఆమెను చూచి, రమమ్ని పిలిచి అమామ్, నీ బలహీనతనుండి విడుదల 

పొందియునాన్వని ఆమెతో చెపిప్ 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 
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లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

లూకా 13:16 => ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండల్నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము కుమారెత్యైన 

యీమెను విశార్ంతిదినమందు ఈ కటల్నుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 13:17 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆయన నెదిరించిన వారందరు సిగుగ్పడిరి; 

అయితే జనసమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘనకారయ్ములనిన్టిని చూచి సంతోషించెను. 

లూకా 23:56 => తిరిగివెళిల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 

యోహాను 5:9 => వెంటనే వాడు సవ్సథ్తనొంది తన పరుపెతిత్కొని నడిచెను. 

యోహాను 5:10 => ఆ దినము విశార్ంతిదినము గనుక యూదులు ఇది విశార్ంతిదినము గదా; నీవు 

నీ పరుపెతిత్కొన తగదే అని సవ్సథ్త నొందినవానితో చెపిప్రి. 

యోహాను 5:11 => అందుకు వాడు ననున్ సవ్సథ్పరచినవాడు నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని నాతో 

చెపెప్ననెను. 

యోహాను 5:16 => ఈ కారయ్ములను విశార్ంతిదినమున చేసినందున యూదులు యేసును 

హింసించిరి. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

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. 
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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. 

యోహాను 9:14 => యేసు బురదచేసి వాని కనున్లు తెరచిన దినము విశార్ంతిదినము  

యోహాను 9:15 => వాడేలాగు చూపుపొందెనో దానినిగూరిచ్ పరిసయుయ్లు కూడ వానిని మరల 

అడుగగా వాడు నా కనున్లమీద ఆయన బురద ఉంచగా నేను కడుగుకొని చూపు పొందితినని వారితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 9:16 => కాగా పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినము 

ఆచరించుటలేదు గనుక దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కాడనిరి. మరికొందరు పాపియైన 

మనుషుయ్డు ఈలాటి సూచక కిర్యలేలాగు చేయగలడనిరి; ఇటుల్ వారిలో భేదము పుటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:25 => నీ పొరుగువాని పంటచేనికి వచుచ్నపుప్డు నీచేతితో వెనున్లు 

తుర్ంచుకొనవచుచ్ను గాని నీ పొరుగువాని పంటచేనిమీద కొడవలి వేయకూడదు. 

లూకా 6:2 => అపుప్డు పరిసయుయ్లలో కొందరు విశార్ంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు 

చేయుచునాన్రని వారినడుగగా 

యోహాను 5:10 => ఆ దినము విశార్ంతిదినము గనుక యూదులు ఇది విశార్ంతిదినము గదా; నీవు 

నీ పరుపెతిత్కొన తగదే అని సవ్సథ్త నొందినవానితో చెపిప్రి. 

వచనము 6 

దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:5 => మరియు యాజకులు విశార్ంతిదినమున దేవాలయములో విశార్ంతిదినమును 

ఉలల్ంఘించియు నిరోద్షులై యునాన్రని మీరు ధరమ్శాసత్రమందు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 
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మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

లూకా 10:26 => అందుకాయన ధరమ్శాసత్రమందేమి వార్యబడియునన్ది? నీవేమి చదువుచునాన్వని 

అతని నడుగగా 

1 సమూయేలు 21:3 => నీయొదద్ ఏమియునన్ది? అయిదు రొటెట్లుగాని మరేమియుగాని 

యుండినయెడల అది నాకిమమ్ని యాజకుడైన అహీమెలెకుతో అనగా 

1 సమూయేలు 21:4 => యాజకుడు సాధారణమైన రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; పనివారు సతరీలకు 

ఎడముగా నునన్వారైతే పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:5 => అందుకు దావీదు నిజముగా నేను బయలుదేరి వచిచ్నపప్టినుండి ఈ 

మూడు దినములు సతరీలు మాకు దూరముగానే యునాన్రు; పనివారి బటట్లు పవితర్ములే; ఒకవేళ మేము 

చేయు కారయ్ము అపవితర్మైనయెడల నేమి? రాజాజఞ్నుబటిట్ అది పవితర్ముగా ఎంచతగును అని 

యాజకునితో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:6 => అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ 

అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన 

రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  
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మారుక్ 2:25 => అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును 

ఆకలిగొనినందున దావీదునకు అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 2:26 => అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, 

యాజకులేగాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని , తనతోకూడ 

ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 10:20 => మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

1 సమూయేలు 21:4 => యాజకుడు సాధారణమైన రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; పనివారు సతరీలకు 

ఎడముగా నునన్వారైతే పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:6 => అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ 

అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన 

రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

వచనము 7 

మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము మీకు తెలిసియుంటే 

నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

నిరగ్మకాండము 25:30 => నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 
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లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:6 => యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు 

దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:7 => ఒకొక్కక్ దొంతిమీద సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా 

యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన హోమముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 24:8 => యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

నిరగ్మకాండము 29:32 => అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రము దగగ్ర ఆ పొటే ట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 29:33 => వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని 

తినకూడదు. 

లేవీయకాండము 8:31 => అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. 

లేవీయకాండము 24:9 => అది అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు 

పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది 

అతిపరిశుదధ్ము. 

నిరగ్మకాండము 40:23 => యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.  
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లేవీయకాండము 22:10 => అనుయ్డు పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు 

అనుయ్డేగాని జీతగాడేగాని పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, 

1 సమూయేలు 21:4 => యాజకుడు సాధారణమైన రొటెట్ నాయొదద్ లేదు; పనివారు సతరీలకు 

ఎడముగా నునన్వారైతే పర్తిషిఠ్తమైన రొటెట్లు కలవని దావీదుతో అనెను. 

1 సమూయేలు 21:6 => అంతట యెహోవా సనిన్ధినుండి తీసివేయబడిన సనిన్ధి రొటెట్లు తపప్ 

అకక్డ వేరు రొటెట్లు లేకపోగా, వెచచ్నిరొటెట్లు వేయు దినమందు తీసివేయబడిన పర్తిషిఠ్తమైన 

రొటెట్లను యాజకుడు అతనికిచెచ్ను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 23:29 => సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని 

భోజయ్ములను పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని 

కొలతగలవాటిని విచారించుటకును, 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

వచనము 8 

కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకు పర్భువైయునాన్డనెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:9 => విశార్ంతిదినమున నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు గొఱఱ్పిలల్లను 

నైవేదయ్రూపముగాను, దాని పానారప్ణముగాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో రెండు 

పదియవవంతులను అరిప్ంవవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:10 => నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి 

విశార్ంతిదినమున చేయవలసిన దహనబలి. 
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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? 

నెహెమాయ్ 13:17 => అంతట యూదుల పర్ధానులను నేనెదురాడి విశార్ంతిదినమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ 

మీరెందుకు ఈ దుషాక్రయ్మును చేయుదురు? 

యెహెజేక్లు 24:21 => ఇశార్యేలీయులకు నీవీలాగున పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీకు అతిశయాసప్దముగాను, మీ కనున్లకు ముచచ్టగాను, మీ మనసుస్నకు 

ఇషట్ముగాను ఉనన్ నా పరిశుదధ్ సథ్లమును నేను చెరపబోవుచునాన్ను, మీరు వెనుక విడిచిన మీ 

కుమారులును కుమారెత్లును అకక్డనే ఖడగ్ముచేత కూలుదురు. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

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. 

వచనము 9 
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ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ వారి సమాజమందిరములో పర్వేశించినపుప్డు, ఇదిగో ఊచచెయియ్ 

గలవాడొకడు కనబడెను. 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:18 => మనుషుయ్లతో కలిసి దేవుడు భూమియందు నివాసము చేయునా? 

ఆకాశమును మహాకాశమును నినున్ పటట్చాలవే; నేను కటిట్న యీ మందిరము నినున్ పటుట్నా? 

హగగ్యి 2:7 => నేను అనయ్జనులనందరిని కదలింపగా అనయ్జనులందరి యొకక్ యిషట్వసుత్వులు 

తేబడును; నేను ఈ మందిరమును మహిమతో నింపుదును; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్. 
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హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

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. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 
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1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

యోహాను 8:53 => మన తండిర్యైన అబార్హాము చనిపోయెను గదా; నీవతనికంటె గొపప్వాడవా? 

పర్వకత్లును చనిపోయిరి; నినున్ నీవెవడవని చెపుప్కొనుచునాన్వని ఆయన నడిగిరి. 

వచనము 10 

వారాయనమీద నేరము మోపవలెనని విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట నాయ్యమా? అని ఆయనను 

అడిగిరి. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 22:29 => అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు 

పొరబడుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

యెషయా 1:11 => యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఇదే విసాత్రమైన మీ బలులు నాకేల? 

దహనబలులగు పాటే ట్ళుల్ను బాగుగా మేపిన దూడల కొర్వువ్ను నాకు వెకక్సమాయెను కోడెల 

రకత్మందైనను గొఱఱ్పిలల్ల రకత్మందైనను మేకపోతుల రకత్మందైనను నాకిషట్ములేదు. 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  
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యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మీకా 6:7 => వేలకొలది పొటే ట్ళుల్ను వేలాది నదులంత విసాత్రమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము 

కలుగజేయునా? నా అతికర్మమునకై నా జేయ్షఠ్పుతుర్ని నేనితుత్నా? నా పాపపరిహారమునకై నా 

గరభ్ఫలమును నేనితుత్నా? 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 
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యోబు 32:3 => మరియు యోబుయొకక్ ముగుగ్రు సేన్హితులు పర్తుయ్తత్రమేమియు చెపప్కయే 

యోబుమీద దోషము మోపినందుకు వారిమీద కూడ అతడు బహుగా కోపగించెను. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 109:31 => దరిదుర్ని పార్ణమును విమరశ్కు లోపరచువారి చేతిలోనుండి అతని 

రకిష్ంచుటకై యెహోవా అతని కుడిపర్కక్ను నిలుచుచునాన్డు. 

సామెతలు 17:15 => నీతిమంతులు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్వాడు వీరిదద్రును యెహోవాకు 

హేయులు. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

యెహోషువ 5:5 => బయలుదేరిన పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్న వారిలో ఎవరును సునన్తి పొందియుండలేదు. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

కీరత్నలు 40:6 => బలులనైనను నైవేదయ్ములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు 

నిరిమ్ంచియునాన్వు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారారథ్ బలులనైనను నీవు తెమమ్నలేదు.  

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 
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మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

వచనము 11 

అందుకాయన మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నొక గొఱఱ్యుండి అది విశార్ంతిదినమున గుంటలో 

పడినయెడల దాని పటుట్కొని పైకి తీయడా? 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 

మారుక్ 2:28 => అందువలన మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును పర్భువైయునాన్డని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 6:5 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును యజమానుడని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 
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యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 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. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 16:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు చందా పోగుచేయకుండ పర్తి ఆదివారమున మీలో 

పర్తివాడును తాను వరిధ్లిల్న కొలది తనయొదద్ కొంత సొముమ్ నిలువచేయవలెను. 

పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

వచనము 12 

గొఱఱ్ కంటె మనుషుయ్డెంతో శేర్షు ఠ్డు; కాబటిట్ విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మే అని చెపిప్ 
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మారుక్ 3:1 => సమాజమందిరములో ఆయన మరల పర్వేశింపగా అకక్డ ఊచచెయియ్ గలవాడు 

ఒకడుండెను. 

మారుక్ 3:2 => అచచ్టివారు ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, విశార్ంతిదినమున వానిని 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

మారుక్ 3:3 => ఆయన నీవు లేచి మధయ్ను నిలువుమని ఊచచెయియ్ గలవానితో చెపిప్ 

మారుక్ 3:4 => వారిని చూచి విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా, పార్ణహతయ్ ధరమ్మా! అని అడిగెను; అందుకు వారు ఊరకుండిరి. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 6:6 => మరియొక విశార్ంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరములోనికి వెళిల్ 

బోధించుచునన్పుప్డు, అకక్డ ఊచ కుడిచెయియ్ గలవాడొకడుండెను. 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

లూకా 6:10 => వారినందరిని చుటుట్ కలయజూచి నీ చెయియ్ చాపుమని వానితో చెపెప్ను; వాడాలాగు 

చేయగానే వాని చెయియ్ బాగుపడెను. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 
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వచనము 13 

ఆ మనుషుయ్నితో నీ చెయియ్ చాపుమనెను. వాడు చెయియ్ చాపగా రెండవదానివలె అది బాగుపడెను. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 13:5 => మరియు యెహోవా సెలవు పర్కారము దైవజనుడిచిచ్న సూచనచొపుప్న 

బలిపీఠము బదద్లుకాగా బుగిగ్ దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను. 

1 రాజులు 13:6 => అపుప్డు రాజు నా చెయియ్ మునుపటివలె బాగగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా 

సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను 

బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయియ్ మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను. 

జెకరాయ్ 11:17 => మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శర్మ; అతని చెయియ్యు కుడికనున్ను 

తెగవేయబడును; అతని చెయియ్ బొతిత్గా ఎండిపోవును అతని కుడికంటికి దృషిట్ బొతిత్గా తపుప్ను. 

యోహాను 5:3 => ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళుల్ కదలించుట కలదు. నీరు 

కదలింపబడిన పిమమ్ట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎటిట్ వాయ్ధిగలవాడైనను బాగు పడును,  

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

లూకా 13:14 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచినందున ఆ సమాజమందిరపు అధికారి 

కోపముతో మండిపడి, జనసమూహమును చూచి పని చేయదగిన ఆరు దినములు కలవు గనుక ఆ 

దినములలోనే వచిచ్ సవ్సథ్తపొందుడి; విశార్ంతిదినమందు రావదద్ని చెపెప్ను. 

లూకా 14:3 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట నాయ్యమా కాదా?  
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లూకా 14:4 => అని ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులను పరిసయుయ్లను అడుగగా వారూరకుండిరి. 

అపుప్డాయన వానిని చేరదీసి సవ్సథ్పరచి పంపివేసి 

లూకా 14:5 => మీలో ఎవని గాడిదయైనను ఎదద్యినను గుంటలో పడినయెడల విశార్ంతిదినమున 

దానిని పైకి తీయడా? అని వారినడిగెను. 

లూకా 14:6 => ఈ మాటలకు వారు ఉతత్రము చెపప్లేకపోయిరి.  

లూకా 20:22 => మనము కైసరునకు పనున్ ఇచుచ్ట నాయ్యమా కాదా అని ఆయన నడిగిరి 

యోహాను 5:10 => ఆ దినము విశార్ంతిదినము గనుక యూదులు ఇది విశార్ంతిదినము గదా; నీవు 

నీ పరుపెతిత్కొన తగదే అని సవ్సథ్త నొందినవానితో చెపిప్రి. 

యోహాను 9:16 => కాగా పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినము 

ఆచరించుటలేదు గనుక దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు కాడనిరి. మరికొందరు పాపియైన 

మనుషుయ్డు ఈలాటి సూచక కిర్యలేలాగు చేయగలడనిరి; ఇటుల్ వారిలో భేదము పుటెట్ను. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

లూకా 6:6 => మరియొక విశార్ంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరములోనికి వెళిల్ 

బోధించుచునన్పుప్డు, అకక్డ ఊచ కుడిచెయియ్ గలవాడొకడుండెను. 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 
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లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

మతత్యి 12:2 => పరిసయుయ్లదిచూచి ఇదిగో, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది నీ శిషుయ్లు 

చేయుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 3:4 => వారిని చూచి విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా, పార్ణహతయ్ ధరమ్మా! అని అడిగెను; అందుకు వారు ఊరకుండిరి. 

యోహాను 5:9 => వెంటనే వాడు సవ్సథ్తనొంది తన పరుపెతిత్కొని నడిచెను. 

వచనము 14 

అంతట పరిసయుయ్లు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా అని ఆయనకు 

విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

లూకా 13:16 => ఇదిగో పదునెనిమిది ఏండల్నుండి సాతాను బంధించిన అబార్హాము కుమారెత్యైన 

యీమెను విశార్ంతిదినమందు ఈ కటల్నుండి విడిపింపదగదా? అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 13:17 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆయన నెదిరించిన వారందరు సిగుగ్పడిరి; 

అయితే జనసమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘనకారయ్ములనిన్టిని చూచి సంతోషించెను. 
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లూకా 14:5 => మీలో ఎవని గాడిదయైనను ఎదద్యినను గుంటలో పడినయెడల విశార్ంతిదినమున 

దానిని పైకి తీయడా? అని వారినడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 23:4 => నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు 

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 23:5 => నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:4 => నీ సహోదరుని గాడిదగాని యెదుద్గాని తోర్వలో పడియుండుట 

నీవు చూచినయెడల వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక వాటిని లేవనెతుత్టకు అగతయ్ముగా 

సహాయము చేయవలెను. 

మతత్యి 10:31 => గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళిల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 17:7 => దునున్వాడు గాని మేపువాడు గాని మీలో ఎవనికైన ఒక దాసుడుండగా, వాడు 

పొలములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు ఇపప్డే వెళిల్ భోజనము చేయుమని వానితో చెపుప్నా? చెపప్డు. 

వచనము 15 

యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను వెంబడింపగా 

మతత్యి 6:26 => ఆకాశపకుష్లను చూడుడి; అవి వితత్వు కోయవు కొటల్లో కూరుచ్కొనవు; అయినను 

మీ పరలోకపు తండిర్ వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు వాటికంటె బహు శేర్షుట్లు కారా? 

లూకా 12:24 => కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి వితత్వు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, 

కొటుట్లేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచునాన్డు; మీరు పకుష్లకంటె ఎంతో శేర్షు ఠ్లు. 
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మారుక్ 3:4 => వారిని చూచి విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా, పార్ణహతయ్ ధరమ్మా! అని అడిగెను; అందుకు వారు ఊరకుండిరి. 

లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 10:31 => గనుక మీరు భయపడకుడి; మీరనేకమైన పిచుచ్కలకంటె శేర్షు ఠ్లు. 

మతత్యి 21:45 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, 

తముమ్నుగూరిచ్యే చెపెప్నని గర్హించి 

లూకా 14:5 => మీలో ఎవని గాడిదయైనను ఎదద్యినను గుంటలో పడినయెడల విశార్ంతిదినమున 

దానిని పైకి తీయడా? అని వారినడిగెను. 

వచనము 16 

ఆయన వారినందరిని సవ్సథ్పరచి, తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 13:13 => ఆమెమీద చేతులుంచగానే ఆమె చకక్గా నిలువబడి దేవుని మహిమపరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 5:16 => ఈ కారయ్ములను విశార్ంతిదినమున చేసినందున యూదులు యేసును 

హింసించిరి. 

వచనము 17 
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పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) అదేమనగా 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మారుక్ 3:6 => పరిసయుయ్లు వెలుపలికిపోయి వెంటనే హేరోదీయులతో కలిసికొని, ఆయననేలాగు 

సంహరింతుమా యని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

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 10:39 => వారు మరల ఆయనను పటుట్కొన చూచిరి గాని ఆయన వారిచేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనిపోయెను. 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

యోహాను 11:57 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవనికైనను 

తెలిసియునన్యెడల తాము ఆయనను పటుట్కొనగలుగుటకు తమకు తెలియజేయవలెనని ఆజాఞ్పించి 

యుండిరి. 

దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

యోహాను 7:19 => మోషే మీకు ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్లేదా? అయినను మీలో ఎవడును ఆ 

ధరమ్శాసత్రమును గైకొనడు; మీరెందుకు ననున్ చంపజూచుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 18 

ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా పార్ణమునకిషుట్డైన నా 

పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళిల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

యోహాను 10:40 => యొరాద్ను అదద్రిని యోహాను మొదట బాపిత్సమ్మిచుచ్చుండిన సథ్లమునకు 

ఆయన తిరిగి వెళిల్ అకక్డనుండెను. 

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

యోహాను 10:42 => అకక్డ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 
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యోహాను 11:54 => కాబటిట్ యేసు అపప్టినుండి యూదులలో బహిరంగముగా సంచరింపక, 

అకక్డనుండి అరణయ్మునకు సమీపపర్దేశములోనునన్ ఎఫార్యిమను ఊరికి వెళిల్, అకక్డ తన 

శిషుయ్లతోకూడ ఉండెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

మారుక్ 3:8 => మరియు ఆయన ఇనిన్ గొపప్ కారయ్ములు చేయుచునాన్డని విని జనులు 

యూదయనుండియు, యెరూషలేమునుండియు, ఇదూమయనుండియు, యొరాద్ను అవతలనుండియు, 

తూరు సీదోను అనెడి పటట్ణపార్ంతములనుండియు ఆయనయొదద్కు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్రి. 

మారుక్ 3:9 => జనులు గుంపుకూడగా చూచి, వారు తనకు ఇరుకు కలిగింపకుండునటుల్ చినన్దోనె 

యొకటి తనకు సిదధ్పరచి యుంచవలెనని ఆయన తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 3:12 => తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని ఆయన వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 
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మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 

దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 

లూకా 6:18 => అపవితార్తమ్లచేత బాధింపబడినవారును వచిచ్ సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 

మతత్యి 14:13 => యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెకిక్, అకక్డనుండి అరణయ్పర్దేశమునకు 

ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పటట్ణములనుండి కాలినడకను ఆయన 

వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 
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లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

వచనము 19 

ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద్మెవనికిని వినబడదు 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 7:36 => అపుప్డాయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను; అయితే ఆయన 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించిన కొలది వారు మరి ఎకుక్వగా దానిని పర్సిదిధ్చేయుచు 

లూకా 5:14 => అపుప్డాయన నీవు ఎవనితోను చెపప్క వెళిల్, వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును 

యాజకునికి కనుపరచుకొని, నీవు శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించినటుట్ కానుకలను 

సమరిప్ంచుమని ఆజాఞ్పించెను 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

యెషయా 42:2 => అతడు కేకలువేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో వినబడనియయ్డు 
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మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 3:12 => తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని ఆయన వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:26 => అపుప్డు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళల్వదద్ని చెపిప్ వాని యింటికి వానిని 

పంపివేసెను. 

వచనము 20 

విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన రెలుల్ను విరువడు 

మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

మతత్యి 8:17 => ఆయన మాటవలన దయయ్ములను వెళళ్గొటిట్ రోగులనెలల్ను సవ్సథ్పరచెను. 

అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని పర్వకత్యైన 

యెషయాదావ్ర చెపప్బడినది నెరవేరెను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

యెషయా 41:22 => జరుగబోవువాటిని విశదపరచి మాయెదుట తెలియజెపుప్డి పూరవ్మైనవాటిని 

విశదపరచుడి మేమాలోచించి వాటి ఫలమును తెలిసికొనునటుల్ వాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి 

లేనియెడల రాగలవాటిని మాకు తెలియజెపుప్డి.  
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యెషయా 41:23 => ఇకమీదట రాబోవు సంగతులను తెలియజెపుప్డి అపుప్డు మీరు దేవతలని 

మేము ఒపుప్కొందుము మేము ఒకరినొకరము సాటిచేసికొని కనుగొనునటుల్ మేలైనను కీడైనను 

చేయుడి.  

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  
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యెషయా 42:2 => అతడు కేకలువేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో వినబడనియయ్డు 

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 

వచనము 21 

ఈయన నామమందు అనయ్జనులు నిరీకిష్ంచెదరు అనునదే 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

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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జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

కీరత్నలు 89:19 => అపుప్డు నీవు దరశ్నమున నీ భకుత్లతో ఇటుల్ సెలవిచిచ్యుంటివి నేను ఒక 

శూరునికి సహాయము చేసియునాన్ను పర్జలలోనుండి యేరప్రచబడిన యొకని నేను 

హెచిచ్ంచియునాన్ను. 

యెషయా 49:1 => దీవ్పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననునన్ జనములారా, ఆలకించుడి, 

నేను గరభ్మున పుటట్గానే యెహోవా ననున్ పిలిచెను తలిల్ ననున్ ఒడిలో పెటుట్కొనినది మొదలుకొని 

ఆయన నా నామము జాఞ్పకము చేసికొనెను.  

యెషయా 49:2 => నా నోరు వాడిగల ఖడగ్ముగా ఆయన చేసియునాన్డు తనచేతి నీడలో ననున్ 

దాచియునాన్డు ననున్ మెరుగుపెటిట్న అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెటిట్యునాన్డు.  

యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 
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మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మారుక్ 1:11 => మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:1 => కొలొసస్యిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లకు, అనగా కీర్సుత్నందు విశావ్సులైన 

సహోదరులకు. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

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 

మతత్యి 3:16 => యేసు బాపిత్సమ్ము పొందిన వెంటనే నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచెచ్ను; ఇదిగో 

ఆకాశము తెరవబడెను, దేవుని ఆతమ్ పావురమువలె దిగి తనమీదికి వచుచ్ట చూచెను. 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  
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యెషయా 59:20 => సీయోనునొదద్కును యాకోబులో తిరుగుబాటు చేయుట మాని మళుల్కొనిన 

వారియొదద్కును విమోచకుడు వచుచ్ను ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యెషయా 59:21 => నేను వారితో చేయు నిబంధన యిది నీ మీదనునన్ నా ఆతమ్యు నేను నీ 

నోటనుంచిన మాటలును నీ నోటనుండియు నీ పిలల్ల నోటనుండియు నీ పిలల్ల పిలల్ల నోటనుండియు 

ఈ కాలము మొదలుకొని యెలల్పుప్డును తొలగిపోవు అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

యెషయా 61:3 => సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉలాల్సవసత్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు 

పర్తిగా పూదండను దుఃఖమునకు పర్తిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆతమ్కు పర్తిగా 

సుత్తివసత్రమును వారికిచుచ్టకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు . యెహోవా తనున్ 

మహిమపరచుకొనునటుల్ నీతి అను మసత్కివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెటల్నియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును.  

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 
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యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

యెషయా 32:15 => అవి అడవిగాడిదలకు ఇషట్మైనచోటుల్గాను మందలు మేయు భూమిగాను 

ఉండును అరణయ్ము ఫలభరితమైన భూమిగాను ఫలభరితమైన భూమి వృక్షవనముగానుండును. 

యెషయా 32:16 => అపుప్డు నాయ్యము అరణయ్ములో నివసించును ఫలభరితమైన భూమిలో నీతి 

దిగును 

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యెషయా 60:3 => జనములు నీ వెలుగునకు వచెచ్దరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచెచ్దరు. 

యెషయా 62:2 => జనములు నీ నీతిని కనుగొనును రాజులందరు నీ మహిమను చూచెదరు 

యెహోవా నియమింపబోవు కొర్తత్పేరు నీకు పెటట్బడును. 
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యిరిమ్యా 16:19 => యెహోవా, నా బలమా, నా దురగ్మా, ఆపతాక్లమందు నా ఆశర్యమా, 

భూదిగంతములనుండి జనములు నీయొదద్కు వచిచ్ మా పితరులు వయ్రథ్మును మాయా రూపమును 

నిష పర్యోజనమునగు వాటిని మాతర్ము సవ్తంతిర్ంచుకొనిరని చెపుప్దురు. 

లూకా 2:31 => నీవు సకల పర్జలయెదుట సిదధ్పరచిన 

లూకా 2:32 => నీ రక్షణ నేను కనున్లార చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18 => వారు ఈ మాటలు విని మరేమి అడ డ్ము చెపప్క అటల్యితే 

అనయ్జనులకును దేవుడు జీవారథ్మైన మారుమనసుస్ దయచేసియునాన్డని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:27 => వారు వచిచ్, సంఘమును సమకూరిచ్, దేవుడు తమకు 

తోడైయుండి చేసిన కారయ్ములనిన్యు, అనయ్జనులు విశవ్సించుటకు ఆయన దావ్రము తెరచిన 

సంగతియు, వివరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:17 => నేను ఈ పర్జలవలనను అనయ్జనులవలనను హాని కలుగకుండ 

నినున్ కాపాడెదను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 
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పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 
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ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 89:3 => నేను ఏరప్రచుకొనినవానితో నిబంధన చేసియునాన్ను నితయ్ము నీ సంతానమును 

సిథ్రపరచెదను  

కీరత్నలు 106:23 => అపుప్డు ఆయన నేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని 

నశింపజేయకుండునటుల్ ఆయన కోపము చలాల్రుచ్టకై ఆయన ఏరప్రచుకొనిన మోషే ఆయన సనిన్ధిని 

నిలిచి అడుడ్పడెను  

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 51:4 => నా పర్జలారా, నా మాట ఆలకించుడి నా జనులారా, నాకు చెవియొగిగ్ వినుడి. 

ఉపదేశము నాయొదద్నుండి బయలుదేరును జనములకు వెలుగు కలుగునటుల్గా నా విధిని 

నియమింతును.  

హగగ్యి 2:23 => నా సేవకుడవును షయలీత్యేలు కుమారుడవునైన జెరుబాబ్బెలూ, నేను నినున్ 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను గనుక ఆ దినమున నేను నినున్ తీసికొని ముదర్ యుంగరముగాచేతును; ఇదే 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 14:28 => నేను వెళిల్ మీయొదద్కు వచెచ్దనని మీతో చెపిప్న మాట మీరు వింటిరిగదా. 

తండిర్ నాకంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని 

మీరు సంతోషింతురు. 
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యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

వచనము 22 

అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన 

వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు చూపును గలవాడాయెను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 
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యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:24 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము వారికి కలుగుటకై, దేవుడొకవేళ ఎదురాడు 

వారికి మారుమనసుస్ దయచేయును; 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

యెహోషువ 6:10 => మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు 

మీరు కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు రావలదు, నేను 

చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 
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మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

వచనము 23 

అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

2 రాజులు 18:21 => నలిగిన రెలుల్వంటి యీ ఐగుపుత్ను నీవు నముమ్కొనుచునాన్వు గదా ఒకడు 

దానిమీద ఆనుకొనన్యెడల అది వానిచేతికి గుచుచ్కొని దూసిపోవును. ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో అతని 

నముమ్కొను వారికందరికిని అటిట్వాడే. 

కీరత్నలు 51:17 => విరిగిన మనసేస్ దేవునికిషట్మైన బలులు దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును 

నీవు అలక్షయ్ము చేయవు. 

కీరత్నలు 147:3 => గుండె చెదరినవారిని ఆయన బాగుచేయువాడు వారి గాయములు కటుట్వాడు. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  
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యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

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.  

విలాపవాకయ్ములు 3:31 => పర్భువు సరవ్కాలము విడనాడడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:33 => హృదయపూరవ్కముగా ఆయన నరులకు విచారమునైనను బాధనైనను 

కలుగజేయడు. 

విలాపవాకయ్ములు 3:34 => దేశమునందు చెరపటట్బడినవారినందరిని కాళల్కిర్ంద తొర్కుక్టయు 

యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  
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లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

హెబీర్యులకు 12:12 => కాబటిట్ వడలినచేతులను సడలిన మోకాళల్ను బలపరచుడి.  

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 

కీరత్నలు 98:1 => యెహోవా ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేసియునాన్డు ఆయననుగూరిచ్ కొర్తత్కీరత్న పాడుడి 

ఆయన దకిష్ణహసత్ము ఆయన పరిశుదధ్ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగజేసియునన్ది. 

కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 42:4 => భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు మందగిలడు నలుగుడుపడడు 

దీవ్పములు అతని బోధకొరకు కనిపెటుట్ను. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  
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రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:14 => మా దావ్రా పర్తి సథ్లమందును కీర్సుత్ను గూరిచ్న జాఞ్నము యొకక్ 

సువాసనను కనుపరచుచు ఆయనయందు మముమ్ను ఎలల్పుప్డు విజయోతస్వముతో ఊరేగించుచునన్ 

దేవునికి సోత్తర్ము.  

2 కొరిందీయులకు 10:3 => మేము శరీరధారులమై నడుచుకొనుచునన్ను శరీరపర్కారము యుదధ్ము 

చేయము. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

పర్కటన 6:2 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను; దానిమీద ఒకడు 

విలుల్పటుట్కొని కూరుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, 

జయించుటకు బయలువెళె ల్ను. 

పర్కటన 19:11 => మరియు పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డిదిగో, తెలల్ని 

గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద కూరుచ్ండి యునన్వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను 

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచు యుదధ్ము జరిగించుచునాన్డు 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 
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పర్కటన 19:15 => జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము 

బయలువెడలుచునన్ది. ఆయన యినుప దండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగు దేవుని 

తీక్షణమైన ఉగర్త అను మదయ్పుతొటిట్ తొర్కుక్ను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

పర్కటన 19:17 => మరియు ఒక దూత సూరయ్బింబములో నిలిచియుండుట చూచితిని. 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

ఆదికాండము 19:21 => ఆయన ఇదిగో నీవు చెపిప్న ఈ ఊరు నాశనము చేయను. ఈ 

విషయములో నీ మనవి అంగీకరించితిని; 

లేవీయకాండము 10:20 => మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను. 

యోబు 9:17 => ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలిచేత ననున్ నలుగగొటుట్చునాన్డు నిరిణ్మితత్ముగా నా 

గాయములను విసత్రింపజేయుచునాన్డు 
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యోబు 13:25 => ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకును నీవు వేధించెదవా? ఎండిపోయిన 

చెతత్ను తరుముదువా? 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

యిరిమ్యా 31:8 => ఉతత్రదేశములోనుండియు నేను వారిని రపిప్ంచుచునాన్ను, గుర్డిడ్వారినేమి 

కుంటివారినేమి గరిభ్ణులనేమి పర్సవించు సతరీలనేమి భూదిగంతములనుండి అందరిని 

సమకూరుచ్చునాన్ను, మహాసంఘమై వారికక్డికి తిరిగివచెచ్దరు  

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

లూకా 8:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

యొకడు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది, బోధకుని శర్మపెటట్వదద్ని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 
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2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

వచనము 24 

పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

యెషయా 11:10 => ఆ దినమున పర్జలకు ధవ్జముగా నిలుచుచుండు యెషష్యి వేరు చిగురునొదద్ 

జనములు విచారణ చేయును ఆయన విశర్మసథ్లము పర్భావము గలదగును. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:12 => దేవుడు తన చితత్పర్కారమైన సంకలప్మునుబటిట్ మనలను ముందుగా 

నిరణ్యించి, ఆయనయందు సావ్సథ్య్ముగా ఏరప్రచెను. ఆయన తన చితాత్నుసారముగా చేసిన 

నిరణ్యము చొపుప్న సమసత్కారయ్ములను జరిగించుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 1:13 => మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రక్షణ సువారత్ను విని, కీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత ముదిర్ంపబడితిరి. 

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 

జెఫనాయ్ 3:12 => దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశర్యించు జనశేషముగా నీమధయ్ 

నుండనితుత్ను. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 7:35 => అందుకు యూదులు మనము ఈయనను కనుగొనకుండునటుల్ ఈయన ఎకక్డికి 

వెళల్బోవుచునాన్డు? గీర్సుదేశసుథ్లలో చెదరిపోయిన వారియొదద్కు వెళిల్ గీర్సుదేశసుథ్లకు బోధించునా? 

ఫిలిపీప్యులకు 2:19 => నేనును మీ కేష్మము తెలిసికొని ధైరయ్ము తెచుచ్కొను నిమితత్ము తిమోతిని 

శీఘర్ముగా మీయొదద్కు పంపుటకు పర్భువైన యేసునందు నిరీకిష్ంచుచునాన్ను.  

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 

వచనము 25 

ఆయన వారి తలంపులనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన పర్తి రాజయ్ము 

పాడైపోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పటట్ణమైనను ఏ యిలల్యినను నిలువదు. 
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మతత్యి 9:32 => యేసును ఆయన శిషుయ్లును వెళుల్చుండగా కొందరు, దయయ్ముపటిట్న యొక 

మూగవాని ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

లూకా 11:14 => ఒకపుప్డాయన మూగదయయ్మును వెళల్గొటుట్చుండెను. ఆ దయయ్ము 

వదలిపోయిన తరువాత మూగవాడు మాటలాడెను గనుక జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడెను. 

మారుక్ 7:35 => అంతట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా 

మాటలాడుచుండెను. 

మారుక్ 7:36 => అపుప్డాయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను; అయితే ఆయన 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించిన కొలది వారు మరి ఎకుక్వగా దానిని పర్సిదిధ్చేయుచు 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 9:17 => జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయయ్ము పటిట్న నా కుమారుని 

నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్తిని; 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 
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మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 32:3 => చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును. 

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 17:18 => అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ 

గడియనుండి ఆ చినన్వాడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 11:42 => నీవు ఎలల్పుప్డును నా మనవి వినుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని నీవు ననున్ 

పంపితివని చుటుట్ నిలిచియునన్ యీ జనసమూహము నముమ్నటుల్ వారి నిమితత్మై యీ మాట 

చెపిప్తిననెను. 
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వచనము 26 

సాతాను సాతానును వెళల్గొటిట్నయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; అటల్యితే వాని 

రాజయ్మేలాగు నిలుచును? 

మతత్యి 9:33 => దయయ్ము వెళల్గొటట్బడిన తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడగా 

జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలులో ఈలాగు ఎనన్డును కనబడలేదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

యోహాను 4:29 => మీరు వచిచ్, నేను చేసినవనిన్యు నాతో చెపిప్న మనుషుయ్ని చూడుడి; ఈయన 

కీర్సుత్కాడా అని ఆ ఊరివారితో చెపప్గా 
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యోహాను 7:40 => జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ పర్వకత్యే 

అనిరి; 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

మతత్యి 9:8 => జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషుయ్లకిటిట్ అధికారమిచిచ్న దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 9:32 => యేసును ఆయన శిషుయ్లును వెళుల్చుండగా కొందరు, దయయ్ముపటిట్న యొక 

మూగవాని ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 9:34 => అయితే పరిసయుయ్లు ఇతడు దయయ్ముల అధిపతివలన దయయ్ములను 

వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 
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లూకా 5:26 => అందరును విసమ్యమొంది నేడు గొపప్ వింతలు చూచితిమని దేవుని 

మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి. 

లూకా 11:14 => ఒకపుప్డాయన మూగదయయ్మును వెళల్గొటుట్చుండెను. ఆ దయయ్ము 

వదలిపోయిన తరువాత మూగవాడు మాటలాడెను గనుక జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

యోహాను 7:31 => మరియు జనసమూహములో అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచి కీర్సుత్ 

వచుచ్నపుప్డు ఈయన చేసినవాటికంటె ఎకుక్వైన సూచక కిర్యలు చేయునా అని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:32 => జనసమూహము ఆయననుగూరిచ్ యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయుయ్లు 

వినినపుప్డు, పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయనను పటుట్కొనుటకు బంటౌర్తులను పంపిరి. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

వచనము 27 

నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు ఎవరివలన వాటిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్రు? కాబటిట్ వారే మీకు తీరప్రులైయుందురు. 

మతత్యి 9:34 => అయితే పరిసయుయ్లు ఇతడు దయయ్ముల అధిపతివలన దయయ్ములను 

వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

మారుక్ 3:22 => యెరూషలేమునుండి వచిచ్న శాసుత్ర్లు ఇతడు బయలె జ్బూలు పటిట్నవాడై దయయ్ముల 

యధిపతిచేత దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

లూకా 11:15 => అయితే వారిలో కొందరు వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన బయెలె జ్బూలువలన 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 12:27 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవరివలన వాటిని వెళల్గొటుట్చునాన్రు? కాబటిట్ వారే మీకు తీరప్రులైయుందురు. 
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2 రాజులు 1:2 => అహజాయ్ షోమోర్నులోనునన్ తన మేడగది కిటికీలోనుండి కిర్ందపడి రోగియై మీరు 

ఎకోర్ను దేవతయగు బయలె జ్బూబు నొదద్కు పోయి ఈ వాయ్ధి పోగొటుట్కొని నేను సవ్సథ్పడుదునో లేదో 

విచారించుడని దూతలను పంపగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:26 => నేను సురకిష్తముగా తిరిగి వచుచ్వరకు వీనిని చెరలోపెటిట్ 

కేల్షానన్పానములు ఇయుయ్డి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 31:18 => అబదిధ్కుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గరవ్మును అసహయ్మును 

అగపరచుచు నీతిమంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.  

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 
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మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

లూకా 2:35 => మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడగ్ము దూసికొనిపోవునని ఆయన తలిల్యైన 

మరియతో చెపెప్ను. 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 7:20 => అందుకు జనసమూహము నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవు, ఎవడు నినున్ 

చంపజూచుచునాన్డని అడుగగా 

యోహాను 7:32 => జనసమూహము ఆయననుగూరిచ్ యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయుయ్లు 

వినినపుప్డు, పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయనను పటుట్కొనుటకు బంటౌర్తులను పంపిరి. 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 

Page  of 1557 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 28 

దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా దేవుని రాజయ్ము 

మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

కీరత్నలు 139:2 => నేను కూరుచ్ండుట నేను లేచుట నీకు తెలియును నాకు తలంపు పుటట్కమునుపే 

నీవు నా మనసుస్ గర్హించుచునాన్వు. 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

ఆమోసు 4:13 => పరవ్తములను నిరూపించువాడును గాలిని పుటిట్ంచువాడును ఆయనే. 

ఉదయమున చీకటి కమమ్జేయువాడును మనుషుయ్ల యోచనలు వారికి తెలియజేయువాడును ఆయనే; 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లము మీద సంచరించు దేవుడును సైనయ్ములకు అధిపతియునగు యెహోవా 

అని ఆయనకు పేరు. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 
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అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

యెషయా 9:21 => మనషే ష్ ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషే ష్ను భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి 

యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

యెషయా 19:3 => ఐగుపీత్యులయొకక్ శౌరయ్ము నశించును వారి ఆలోచనశకిత్ని నేను 

మా నిప్ వే సె ద ను కా వు న వా రు వి గర్ హ ము ల యొ దద్ కు ను గొ ణు గు వా రి యొ దద్ కు ను 

కరణ్పిశాచిగలవారియొదద్కును సోదెగాండర్యొదద్కును విచారింప వెళుల్దురు.  

మారుక్ 3:23 => అపుప్డాయన వారిని తనయొదద్కు పిలిచి, ఉపమానరీతిగా వారితో ఇటల్నెను 

సాతాను సాతాను నేలాగు వెళల్గొటుట్ను? 

మారుక్ 3:24 => ఒక రాజయ్ము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజయ్ము 

నిలువనేరదు. 

మారుక్ 3:25 => ఒక యిలుల్ తనుకుతానే విరోధముగా వేరు పడినయెడల, ఆ యిలుల్ నిలువనేరదు. 
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మారుక్ 3:26 => సాతాను తనకు తానే విరోధముగా లేచి వేరుపడినయెడల వాడు నిలువలేక 

కడతేరును. 

లూకా 11:17 => ఆయన వారి ఆలోచనలనెరిగి వారితో ఇటల్నెను తనకు తానే వయ్తిరేకముగా 

వేరుపడిన పర్తి రాజయ్మును పాడైపోవును; తనకుతానే విరోధమైన యిలుల్ కూలిపోవును. 

లూకా 11:18 => సాతానును తనకు వయ్తిరేకముగా తానే వేరుపడినయెడల వాని రాజయ్మేలాగు 

నిలుచును? నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్నని మీరు చెపుప్చునాన్రే. 

గలతీయులకు 5:15 => అయితే మీరు ఒకనినొకడు కరచుకొని భకిష్ంచినయెడల మీరు ఒకనివలన 

ఒకడు బొతిత్గా నశించిపోదురేమో చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 16:19 => పర్సిదధ్మైన మహా పటట్ణము మూడు భాగములాయెను, అనయ్జనుల పటట్ణములు 

కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగర్తయను మదయ్ముగల పాతర్ను మహా బబులోనునకు ఇయయ్వలెనని 

దానిని దేవుని సముఖమందు జాఞ్పకము చేసిరి. 

పర్కటన 17:16 => నీవు ఆ పది కొముమ్లు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశయ్ను 

దేవ్షించి, దానిని దికుక్లేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసము భకిష్ంచి అగిన్చేత దానిని 

బొతిత్గా కాలిచ్వేతురు. 

పర్కటన 17:17 => దేవుని మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిపార్యము గలవారై తమ 

రాజయ్మును ఆ మృగమునకు అపప్గించుటవలన తన సంకలప్ము కొనసాగించునటుల్ దేవుడు వారికి 

బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 
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1 రాజులు 16:21 => అపుప్డు ఇశార్యేలువారు రెండు జటుల్గా విడిపోయి, జనులలో సగముమంది 

గీనతు కుమారుడైన తిబీన్ని రాజుగా చేయవలెనని అతని పక్షమునను, సగముమంది ఒమీ పక్షమునను 

చేరిరి. 

యెషయా 66:18 => వారి కిర్యలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయునన్వి అపుప్డు సమసత్ 

జనములను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిని సమకూరెచ్దను వారు వచిచ్ నా మహిమను చూచెదరు.  

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

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.  

వచనము 29 

ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపనియెడల యేలాగు ఆ బలవంతుని యింటిలో చొచిచ్ అతని 

సామగిర్ దోచుకొనగలడు? అటుల్ బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనును. 

యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

యోహాను 14:30 => ఇకను మీతో విసత్రించి మాటలాడను; ఈ లోకాధికారి వచుచ్చునాన్డు. నాతో 

వానికి సంబంధమేమియులేదు. 
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యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 యోహాను 5:19 => మనము సతయ్వంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచిచ్ 

మనకు వివేకమనుగర్హించి యునాన్డని యెరుగుదుము.  

పర్కటన 9:11 => పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉనాన్డు; హెబీర్ భాషలో వానికి అబదోద్నని 

పేరు, గీర్సు దేశపు భాషలో వానిపేరు అపొలుల్యోను.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

యెహోషువ 8:31 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించినటుల్ యెహోషువ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున బలిపీఠమును ఇనుప పనిముటుల్ తగిలింపని కారు 
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రాళల్తో ఏబాలు కొండమీద కటిట్ంచెను. దానిమీద వారు యెహోవాకు దహనబలులను సమాధాన 

బలులను అరిప్ంచిరి. 

లూకా 11:18 => సాతానును తనకు వయ్తిరేకముగా తానే వేరుపడినయెడల వాని రాజయ్మేలాగు 

నిలుచును? నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్నని మీరు చెపుప్చునాన్రే. 

వచనము 30 

నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు చెదరగొటుట్వాడు. 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

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; 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:19 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవనివలన వెళల్గొటుట్చునాన్రు? అందుచేత వారే మీకు తీరప్రులై యుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  

వచనము 31 

కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లుచేయు పర్తి పాపమును దూషణయు వారికి 

క్షమింపబడును గాని ఆతమ్ విషయమైన దూషణకు పాపక్షమాపణ లేదు. 
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మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  
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దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 11:10 => పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన 

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 11:20 => అయితే నేను దేవుని వేర్లితో దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 
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లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 17:21 => ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజయ్ము మీ మధయ్నే యునన్ది గనుక, ఇదిగో 

యికక్డనని, అదిగో అకక్డనని చెపప్ వీలుపడదని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

నిరగ్మకాండము 8:19 => శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా 

చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 

నిరగ్మకాండము 31:18 => మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన 

తరువాత ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి 

పలకలను అతనికిచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:10 => అపుప్డు దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతిపలకలను 

యెహోవా నాకపప్గించెను. మీరు కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి యెహోవా 

మీతో పలికిన వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను. 

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

లూకా 11:19 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవనివలన వెళల్గొటుట్చునాన్రు? అందుచేత వారే మీకు తీరప్రులై యుందురు. 
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యోహాను 12:31 => ఇపుప్డు ఈ లోకమునకు తీరుప్ జరుగుచునన్ది, ఇపుప్డు ఈ లోకాధికారి 

బయటకు తోర్సివేయబడును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

వచనము 32 

మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని పరిశుదాధ్తమ్కు 

విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను పాపక్షమాపణ లేదు. 

యెషయా 49:24 => బలాఢుయ్ని చేతిలోనుండి కొలల్సొముమ్ ఎవడు తీసికొనగలడు? భీకరులు 

చెరపటిట్నవారు విడిపింపబడుదురా? 

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  
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మారుక్ 3:27 => ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తపప్, ఆ బలవంతుని 

ఇంటజొచిచ్ వాని సామగిర్ దోచుకొననేరడు; బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనవచుచ్ను. 

లూకా 11:21 => బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునపుప్డు, 

అతని సొతుత్ భదర్ముగా ఉండును. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

Page  of 1569 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:15 => జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు 

పటిట్నవాడు బటట్లు ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 
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కొలొసస్యులకు 2:15 => ఆయనతో కూడ మిముమ్ను జీవింపచేసెను; ఆయన పర్ధానులను 

అధికారులను నిరాయుధులనుగా చేసి, సిలువచేత జయోతస్వముతో వారిని పటిట్ తెచిచ్ బాహాటముగా 

వేడుకకు కనుపరచెను. 

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

వచనము 33 

చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ చెడ డ్దని యెంచి దాని 

పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

యెహోషువ 5:13 => యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, 

దూసిన కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు 

వెళిల్ నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 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. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 12:18 => అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై 

దావీదూ, మేము నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక, సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ 

దేవుడే నీకు సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు 

అధిపతులుగా చేసెను. 

మారుక్ 9:40 => మనకు విరోధికానివాడు మన పక్షముగా నునన్వాడే. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:23 => నా పక్షమున ఉండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  
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హోషేయ 1:11 => యూదా వారును ఇశార్యేలు వారును ఏకముగా కూడుకొని, తమపైన నొకనినే 

పర్ధానుని నియమించుకొని తామునన్ దేశములోనుండి బయలుదేరుదురు; ఆ యెజెర్యేలు దినము 

మహా పర్భావముగల దినముగానుండును. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

నిరగ్మకాండము 32:26 => అందుకు మోషే పాళెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున 

నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు కూడి వచిచ్రి.  

2 సమూయేలు 3:6 => సౌలు కుటుంబికులకును దావీదు కుటుంబికులకును యుదధ్ము 

జరుగుచుండగా అబేన్రు సౌలు కుటుంబికులకు బహు సహాయము చేసెను. 

2 రాజులు 10:6 => అపుప్డతడు రెండవ తాకీదు వార్యించి మీరు నా పక్షమున నుండి నా మాట 

వినుటకు ఒపుప్కొనినయెడల మీ యజమానుని కుమారుల తలలను తీసికొని, రేపు ఈ వేళకు 

యెజెర్యేలునకు నాయొదద్కు రండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. డెబబ్దిమంది రాజకుమారులును వారిని పెంచిన 

పటట్ణపు పెదద్లయొదద్ ఉండిరి. 

కీరత్నలు 94:16 => దుషుట్లమీదికి నా పక్షమున ఎవడు లేచును? దోషము చేయువారికి విరోధముగా 

నా పక్షమున ఎవడు నిలుచును? 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

మలాకీ 1:4 => మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన సథ్లములను మరల కటుట్కొందము రండని 

ఎదోమీయులు అనుకొందురు; అయితే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

వారు కటుట్కొనన్ను నేను వాటిని కిర్ంద పడదోర్యుదును; లోకులు వారి దేశము భకిత్హీనుల 

పర్దేశమనియు, వారు యెహోవా నితయ్కోపాగిన్కి పాతుర్లనియు పేరు పెటుట్దురు. 
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మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

వచనము 34 

సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? హృదయమందు 

నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 
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1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

1 యోహాను 1:9 => మన పాపములను మనము ఒపుప్కొనినయెడల, ఆయన నమమ్దగినవాడును 

నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమసత్ దురీన్తినుండి మనలను 

పవితుర్లనుగా చేయును. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

మారుక్ 3:28 => సమసత్ పాపములును మనుషుయ్లు చేయు దూషణలనిన్యు వారికి క్షమింపబడును 

గాని 

మారుక్ 3:29 => పరిశుదాధ్తమ్ విషయము దూషణ చేయువాడెపుప్డును క్షమాపణ పొందక 

నితయ్పాపము చేసినవాడై యుండునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 3:30 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తమ్ పటిట్నవాడని వారు చెపిప్రి. 

లూకా 12:10 => మనుషయ్కుమారునిమీద వయ్తిరేకముగా ఒక మాట పలుకువానికి పాపక్షమాపణ 

కలుగునుగాని, పరిశుదాధ్తమ్ను దూషించువానికి క్షమాపణ లేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షు ఠ్డు. 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

లూకా 11:18 => సాతానును తనకు వయ్తిరేకముగా తానే వేరుపడినయెడల వాని రాజయ్మేలాగు 

నిలుచును? నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్నని మీరు చెపుప్చునాన్రే. 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 
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వచనము 35 

సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు తన చెడ డ్ 

ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

లూకా 7:34 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును, తార్గుచును వచెచ్ను గనుక మీరు ఇదిగో వీడు 

తిండిపోతును మదయ్పానియు, సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడును అనుచునాన్రు. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:9 => నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక 

కారయ్ములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:10 => యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను పర్ధాన 

యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుదుధ్లను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని 

చంపినపుప్డు సమమ్తించితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11 => అనేక పరాయ్యములు సమాజమందిరములనిన్టిలో వారిని 

దండించి వారు దేవదూషణచేయునటుల్ బలవంతపెటట్ చూచితిని. మరియు వారిమీద మికిక్లి కోర్ధము 

గలవాడనై యితర పటట్ణములకును వెళిల్ వారిని హింసించుచుంటిని 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 
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హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

మారుక్ 3:29 => పరిశుదాధ్తమ్ విషయము దూషణ చేయువాడెపుప్డును క్షమాపణ పొందక 

నితయ్పాపము చేసినవాడై యుండునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

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 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

సంఖాయ్కాండము 15:30 => అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను 

సాహసించి పాపముచేసినయెడల 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 
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మారుక్ 3:28 => సమసత్ పాపములును మనుషుయ్లు చేయు దూషణలనిన్యు వారికి క్షమింపబడును 

గాని 

లూకా 12:10 => మనుషయ్కుమారునిమీద వయ్తిరేకముగా ఒక మాట పలుకువానికి పాపక్షమాపణ 

కలుగునుగాని, పరిశుదాధ్తమ్ను దూషించువానికి క్షమాపణ లేదు. 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

వచనము 36 

నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున 

లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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ఆమోసు 5:15 => కీడును దేవ్షించి మేలును పేర్మించుచు, గుమమ్ములలో నాయ్యము సిథ్రపరచుడి; 

ఒక వేళ దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా యోసేపు సంతతిలో శేషించిన వారియందు 

కనికరించును. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:16 => వారి ఫలములవలన మీరు వారిని తెలిసికొందురు. ముండల్పొదలలో దార్క్ష 

పండల్నైనను, పలేల్రుచెటల్ను అంజూరపు పండల్నైనను కోయుదురా? 

మతత్యి 7:17 => ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, 

కానిఫలములు ఫలించును. 

మతత్యి 7:18 => మంచి చెటుట్ కానిఫలములు ఫలింపనేరదు, పనికిమాలిన చెటుట్ మంచి ఫలములు 

ఫలింపనేరదు. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

Page  of 1581 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 6:43 => ఏ మంచి చెటుట్నను పనికిమాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెటుట్న 

మంచి ఫలములు ఫలింపవు. 

లూకా 6:44 => పర్తి చెటుట్ తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ 

ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో దార్క్షపండుల్ కోయరు. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

యాకోబు 3:12 => నా సహోదరులారా, అంజూరపుచెటుట్న ఒలీవ పండల్యినను దార్క్షతీగెను 

అంజూరపు పండల్యినను కాయునా? అటువలెనే ఉపుప్నీళల్లో నుండి తియయ్ని నీళుల్ను ఊరవు. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 
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సామెతలు 21:8 => దోషభరితుని మారగ్ము మికిక్లి వంకరమారగ్ము పవితుర్ల కారయ్ము 

యథారథ్ము. 

యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మతత్యి 7:17 => ఆలాగుననే పర్తి మంచి చెటుట్ మంచి ఫలములు ఫలించును, పనికిమాలిన చెటుట్, 

కానిఫలములు ఫలించును. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 
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వచనము 37 

నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే అపరాధివని 

తీరుప్నొందుదువు. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 10:6 => మేము కదలచ్బడము, తరతరములవరకు ఆపద చూడము అని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొందురు 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 
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కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 52:5 => కావున దేవుడు సదాకాలము నినున్ అణగగొటుట్ను నినున్ పటుట్కొని ఆయన నీ 

గుడారములోనుండి నినున్ పెలల్గించును సజీవుల దేశములోనుండి నినున్ నిరూమ్లము చేయును.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 53:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు, అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు మేలుచేయువాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 64:3 => ఒకడు కతిత్కి పదును పెటుట్నటుల్ వారు తమ నాలుకలకు పదును పెటుట్దురు. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 120:2 => యెహోవా, అబదధ్మాడు పెదవులనుండియు మోసకరమైన నాలుకనుండియు నా 

పార్ణమును విడిపించుము. 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

కీరత్నలు 120:4 => తంగేడు నిపుప్లతో కూడిన బాణములను బలాఢుయ్ల వాడిగల బాణములను 

నీమీద వేయును 

కీరత్నలు 140:2 => వారు తమ హృదయములలో అపాయకరమైన యోచనలు చేయుదురు వారు 

నితయ్ము యుదధ్ము రేప జూచుచుందురు. 

కీరత్నలు 140:3 => పాము నాలుకవలె వారు తమ నాలుకలు వాడి చేయుదురు వారి పెదవులకిర్ంద 

సరప్విషమునన్ది. (సెలా.) 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 
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యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 7:3 => సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ సథ్లమున మిముమ్ను నివసింపజేయునటుల్ మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను 

దిదుద్కొనుడి 

యిరిమ్యా 7:4 => ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము యెహోవా ఆలయము, ఈ సథ్లము 

యెహోవా ఆలయము అని మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రే; యీ మోసకరమైన మాటలు ఆధారము 

చేసికొనకుడి. 

యిరిమ్యా 7:5 => ఆలాగనక, మీ మారగ్ములను మీ కిర్యలను మీరు యథారథ్ముగా 

చకక్పరచుకొని, పర్తివాడు తన పొరుగువానియెడల తపప్క నాయ్యము జరిగించి. 

రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 
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యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:21 => తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని 

పేర్రేపించెనో వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 
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నెహెమాయ్ 6:8 => ఈ పని చేయలేకుండ మేమశకుత్లమగుదుమనుకొని వారందరు మముమ్ను 

బెదరింప జూచిరి గాని 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

కీరత్నలు 36:1 => భకిత్హీనుల హృదయములో అతికర్మము దేవోకిత్వలె పలుకుచునన్ది వాని 

దృషిట్యెదుట దేవుని భయము బొతిత్గాలేదు. 

కీరత్నలు 59:7 => వినువారెవరును లేరనుకొని వారు తమ నోటనుండి మాటలు వెళల్గర్కుక్దురు. వారి 

పెదవులలో కతుత్లునన్వి.  

కీరత్నలు 94:4 => వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచునాన్రు దోషము చేయువారందరు 

బింకములాడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:13 => నీ నోట నీవు సెలవిచిచ్న నాయ్యవిధులనిన్టిని నా పెదవులతో వివరించుదును. 

కీరత్నలు 119:172 => నీ ఆజఞ్లనిన్యు నాయ్యములు నీ వాకయ్మునుగూరిచ్ నా నాలుక పాడును. 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషుట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 10:11 => నీతిమంతుని నోరు జీవపు ఊట భకిత్హీనుల నోరు బలాతాక్రము 

మరుగుపరచును. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 
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సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

యెషయా 6:5 => నేను అయోయ్, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను; అపవితర్మైన 

పెదవులుగల జనుల మధయ్ను నివసించువాడను; నేను నశించితిని; రాజును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవాను నేను కనున్లార చూచితిననుకొంటిని. 

యెషయా 9:17 => వారందరును భకిత్హీనులును దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు 

దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి యౌవనసుథ్లను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండుర్లు 

లేనివారియందైనను వారి విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము 

చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  
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యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

మతత్యి 11:16 => ఈ తరమువారిని దేనితో పోలుచ్దును? సంత వీధులలో కూరుచ్నియుండి 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 7:20 => మనుషుయ్ని లోపలినుండి బయలువెళుల్నది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును. 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 20:15 => యేసు అమామ్, యందుకు ఏడుచ్చునాన్వు, ఎవనిని వెదకుచునాన్వు? అని 

ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయాయ్, నీవు ఆయనను మోసికొని 

పొయినయెడల ఆయనను ఎకక్డ ఉంచితివో నాతో చెపుప్ము, నేను ఆయనను ఎతిత్కొనిపోదునని 

చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:4 => కృతజఞ్తా వచనమే మీరుచచ్రింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను, 

పోకిరిమాటలైనను, సరసోకుత్లైనను ఉచచ్రింపకూడదు; ఇవి మీకు తగవు. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

పర్కటన 14:5 => వీరినోట ఏ అబదధ్మును కనబడలేదు; వీరు అనిందుయ్లు. 

వచనము 38 
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అపుప్డు శాసుత్ర్లలోను పరిసయుయ్లలోను కొందరు బోధకుడా, నీవలన ఒక సూచక కిర్య 

చూడగోరుచునాన్మని ఆయనతో చెపప్గా ఆయన ఇటల్నెను. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 37:30 => నీతిమంతుల నోరు జాఞ్నమునుగూరిచ్ వచించును వారి నాలుక నాయ్యమును 

పర్కటించును. 

కీరత్నలు 37:31 => వారి దేవుని ధరమ్శాసత్రము వారి హృదయములో నునన్ది వారి అడుగులు జారవు. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 12:6 => భకిత్హీనుల మాటలు నరహతయ్ చేయ పొంచువారివంటివి యథారథ్వంతుల 

నోరు వారిని విడిపించును. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 12:18 => కతిత్పోటువంటి మాటలు పలుకువారు కలరు జాఞ్నుల నాలుక 

ఆరోగయ్దాయకము. 

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

సామెతలు 15:4 => సాతివ్కమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత యుండినయెడల ఆతమ్కు 

భంగము కలుగును. 
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సామెతలు 15:23 => సరిగా పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవానికి దానివలన సంతోషము పుటుట్ను 

సమయోచితమైన మాట యెంత మనోహరము! 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 25:11 => సమయోచితముగా పలుకబడిన మాట చితర్మైన వెండి పళె ల్ములలో 

నుంచబడిన బంగారు పండల్వంటిది. 

సామెతలు 25:12 => బంగారు కరణ్భూషణమెటిట్దో అపరంజి ఆభరణమెటిట్దో వినువాని చెవికి 

జాఞ్నముగల ఉపదేశకుడు అటిట్వాడు. 

ఎఫెసీయులకు 4:29 => వినువారికి మేలు కలుగునటుల్ అవసరమునుబటిట్ కేష్మాభివృదిధ్కరమైన 

అనుకూల వచనమే పలుకుడి గాని దురాభ్ష యేదైనను మీనోట రానియయ్కుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 6:7 => నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట 

కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ 

మాటలాడవలెను; సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను. 

యెహోషువ 1:8 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 

1 సమూయేలు 1:16 => నీ సేవకురాలనైన ననున్ పనికిమాలినదానిగా ఎంచవదుద్; అతయ్ంతమైన 

కోప కారణమును బటిట్ బహుగా నిటూ ట్రుప్లు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెపుప్కొనుచుంటిననెను. 

యోబు 8:10 => వారు నీకు బోధించుదురు గదా వారు నీకు తెలుపుదురు గదా వారు తమ 

అనుభవమునుబటిట్ మాటలాడుదురు గదా. 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

కీరత్నలు 34:13 => చెడ డ్ మాటలు పలుకకుండ నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండ నీ 

పెదవులను కాచుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 49:3 => నా హృదయధాయ్నము పూరణ్వివేకమును గూరిచ్నదై యుండును. 

కీరత్నలు 71:24 => వారు అవమానము పొందియునాన్రు కాగా నా నాలుక దినమెలల్ నీ నీతిని 

వరిణ్ంచును. 

కీరత్నలు 119:172 => నీ ఆజఞ్లనిన్యు నాయ్యములు నీ వాకయ్మునుగూరిచ్ నా నాలుక పాడును. 

కీరత్నలు 139:4 => యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూరిత్గా తెలిసియునన్ది. 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 
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సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 18:21 => జీవమరణములు నాలుక వశము దానియందు పీర్తిపడువారు దాని ఫలము 

తిందురు 

పర్సంగి 10:12 => జాఞ్నుని నోటిమాటలు ఇంపుగా ఉనన్వి, అయితే బుదిధ్హీనుని నోరు వానినే 

మింగివేయును. 

పరమగీతము 4:3 => నీ పెదవులు ఎరుపునూలును పోలియునన్వి. నీ నోరు సుందరము నీ 

ముసుకుగుండ నీ కణతలు విచిచ్న దాడిమ ఫలమువలె నగపడుచునన్వి. 

జెఫనాయ్ 3:9 => అపుప్డు జనులందరు యెహోవా నామమునుబటిట్ యేకమనసుక్లై ఆయనను 

సేవించునటుల్ నేను వారికి పవితర్మైన పెదవులనిచెచ్దను. 

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 
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లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 

వచనము 39 

వయ్భిచారులైన చెడ డ్ తరమువారు సూచక కిర్యను అడుగుచునాన్రు. పర్వకత్యైన యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్య యైనను వారికి అనుగర్హింపబడదు. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడ డ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

ఎఫెసీయులకు 6:4 => తండుర్లారా, మీ పిలల్లకు కోపము రేపక పర్భువు యొకక్ శిక్షలోను 

బోధలోను వారిని పెంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:5 => దాసులారా, యథారథ్మైన హృదయము గలవారై భయముతోను వణకుతోను 

కీర్సుత్నకువలె, శరీరవిషయమై మీ యజమానులైనవారికి విధేయులై యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 
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యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

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. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 31:30 => నేనాలాగు చేయలేదు, అతని పార్ణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు 

నా నోటికి నేను చోటియయ్నే లేదు. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 37:20 => నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము 

కావలెనని కోరునా? 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 
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పర్సంగి 5:7 => అధికమైన సవ్పన్ములును మాటలును నిష పర్యోజనములు; నీమటుట్కు నీవు 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

యిరిమ్యా 23:36 => యెహోవా భారమను మాట మీరికమీదట జాఞ్పకము చేసికొనవదుద్; 

జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు 

అపారథ్ము చేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును. 

హోషేయ 7:16 => వారు తిరుగుదురు గాని సరోవ్నన్తుడైన వానియొదద్కు తిరుగరు; వారు 

అకక్రకురాని విలుల్వలె నునాన్రు; వారి యధిపతులు తాము పలికిన గరవ్పు మాటలలో చికుక్పడి కతిత్ 

పాలగుదురు. ఈలాగున వారు ఐగుపుత్దేశములో అపహాసయ్ము నొందుదురు. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

లూకా 12:3 => అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు 

గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది మిదె ద్లమీద చాటింపబడును. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 16:11 => ఈ లోకాధికారి తీరుప్ పొందియునాన్డు గనుక తీరుప్ను గూరిచ్యు 

ఒపుప్కొనజేయును. 
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రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

1 యోహాను 4:17 => తీరుప్ దినమందు మనకు ధైరయ్ము కలుగునటుల్ దీనివలన పేర్మ మనలో 

పరిపూరణ్ము చేయబడియునన్ది; ఏలయనగా ఆయన ఎటిట్వాడైయునాన్డో మనము కూడ ఈ 

లోకములో అటిట్వారమై యునాన్ము. 

వచనము 40 

యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు మనుషయ్కుమారుడు 

మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

సామెతలు 13:3 => తన నోరు కాచుకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు 

తనకు నాశనము తెచుచ్కొనును. 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 

యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 
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యాకోబు 2:25 => అటువలెనే రాహాబను వేశయ్ కూడ దూతలను చేరుచ్కొని వేరొక మారగ్మున 

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 

యోబు 6:26 => మాటలను గదిద్ంచుదమని మీరనుకొందురా? నిరాశగలవాని మాటలు 

గాలివంటివే గదా. 

యోబు 9:20 => నా వాయ్జెయ్ము నాయ్యమైనను నా మాటలు నామీద నేరము మోపును నేను 

యథారథ్వంతుడనైనను దోషియని ఆయన ననున్ నిరూపించును. 

యోబు 15:3 => వయ్రథ్ సంభాషణచేత వాయ్జెయ్మాడదగునా? నిష  పర్యోజనమైన మాటలచేత 

వాదింపదగునా? 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 37:20 => నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెపప్దగునా? ఒకడు తాను నిరూమ్లము 

కావలెనని కోరునా? 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

యెషయా 3:8 => యెరూషలేము పాడైపోయెను యూదా నాశనమాయెను యెహోవా మహిమగల 

దృషిట్కి తిరుగుబాటు చేయునంతగా వారి మాటలును కిర్యలును ఆయనకు పర్తికూలముగా ఉనన్వి.  

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

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 
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వచనము 41 

నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ సమయమున నీనెవెవారు ఈ 

తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ 

ఉనాన్డు. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 16:2 => సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱఱ్గా ఉనన్ది గనుక వరష్ము 

కురియదనియు, 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మారుక్ 8:12 => ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక 

కిర్య నడుగుచునాన్రు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా 

మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

లూకా 11:16 => మరికొందరు ఆయనను శోధించుచు పరలోకమునుండి యొక సూచక కిర్యను 

చూపుమని ఆయననడిగిరి. 
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లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 

యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

1 రాజులు 13:3 => ఈ బలిపీఠము బదద్లైపోయి దానిమీదనునన్ బుగిగ్ ఒలికిపోవుటయే యెహోవా 

ఇచుచ్ సూచన అని చెపిప్ ఆ దినమున ఆ పర్వకత్ సూచన యొకటి యిచెచ్ను. 

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 

యోహాను 6:30 => వారు అటల్యితే మేము చూచి నినున్ విశవ్సించుటకు నీవు ఏ సూచక కిర్య 

చేయుచునాన్వు? ఏమి జరిగించుచునాన్వు? 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

వచనము 42 

విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; 

ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో సొలొమోనుకంటె 

గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

Page  of 1602 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 

లూకా 11:30 => యోనా నీనెవె పటట్ణసుథ్లకు ఏలాగు సూచనగా ఉండెనో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుడును ఈ తరమువారికి సూచనగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 7:9 => నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ను పటుట్కొని ఫరో యెదుట దాని 

పడవేయుమనుము; అది సరప్మగును.  

2 రాజులు 14:25 => గతే హ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను 

పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు 

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను 

మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 

యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 
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యోనా 1:1 => యెహోవా వాకుక్ అమితత్యి కుమారుడైన యోనాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను. 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మారుక్ 8:12 => ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక 

కిర్య నడుగుచునాన్రు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా 

మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 11:16 => మరికొందరు ఆయనను శోధించుచు పరలోకమునుండి యొక సూచక కిర్యను 

చూపుమని ఆయననడిగిరి. 

యోహాను 6:30 => వారు అటల్యితే మేము చూచి నినున్ విశవ్సించుటకు నీవు ఏ సూచక కిర్య 

చేయుచునాన్వు? ఏమి జరిగించుచునాన్వు? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

వచనము 43 
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అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు నీరులేని చోటల్ 

తిరుగుచుండును. 

యోనా 1:17 => గొపప్ మతస్య్ము ఒకటి యోనాను మింగవలెనని యెహోవా నియమించి యుండగా 

యోనా మూడు దినములు ఆ మతస్య్ము యొకక్ కడుపులో నుండెను. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 63:9 => నా పార్ణమును నశింపజేయవలెనని వారు దాని వెదకుచునాన్రు వారు భూమి 

కిర్ందిచోటల్కు దిగిపోవుదురు 
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యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

యోనా 2:5 => పార్ణాంతము వచుచ్నంతగా జలములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి, సముదార్గాధము 

ననున్ ఆవరించియునన్ది. సముదర్పు నాచు నా తలకు చుటుట్కొనియునన్ది. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

ఆదికాండము 1:21 => దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి పర్కారము జలములు సమృదిధ్గా 

పుటిట్ంచిన మహా మతస్య్ములను, జీవముకలిగి చలించువాటిననిన్టిని, దాని దాని జాతి పర్కారము 

రెకక్లుగల పర్తి పకిష్ని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను. 

1 సమూయేలు 2:6 => జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయే 

పాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రపిప్ంచుచుండువాడు ఆయనే. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 18:14 => యోవాబు నీవు చేయువరకు నేను కాచుకొని యుందునా? అని చెపిప్ 

మూడు బాణములు చేతపటుట్కొని పోయి మసత్కివృక్షమున వేర్లాడుచు ఇంకను పార్ణముతోనునన్ 

అబా ష్లోముయొకక్ గుండెకు గురిపెటిట్ 

1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 
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2 రాజులు 14:25 => గతే హ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను 

పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు 

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను 

మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 

ఎసేత్రు 4:16 => నీవు పోయి షూషనునందు కనబడిన యూదులనందరిని సమాజమందిరమునకు 

సమకూరిచ్, నా నిమితత్ము ఉపవాసముండి మూడు దినములు అనన్పానములు చేయకుండుడి; నేనును 

నా పని కతెత్లును కూడ ఉపవాసముందుము; పర్వేశించుట నాయ్య వయ్తిరికత్ముగా నునన్ను నేను 

రాజునొదద్కు పర్వేశించుదును; నేను నశించిన నశించెదను. 

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 
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మారుక్ 8:12 => ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక 

కిర్య నడుగుచునాన్రు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా 

మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

లూకా 11:30 => యోనా నీనెవె పటట్ణసుథ్లకు ఏలాగు సూచనగా ఉండెనో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుడును ఈ తరమువారికి సూచనగా ఉండును. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 
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1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

వచనము 44 

విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని వచిచ్, ఆ యింట 

ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి యేడు దయయ్ములను 

వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

లూకా 11:32 => నీనెవె మనుషుయ్లు విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయుదురు. వారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి; ఇదిగో యోనా 

కంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు.  

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

యెషయా 54:17 => నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన యే ఆయుధమును వరిధ్లల్దు 

నాయ్యవిమరశ్లో నీకు దోషారోపణచేయు పర్తివానికి నీవు నేరసాథ్పన చేసెదవు యెహోవాయొకక్ 

సేవకుల నీతి నావలన కలుగుచునన్ది; ఇది వారి సావ్సథ్య్ము, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 3:11 => కాగా విశావ్సఘాతకురాలగు యూదాకంటె దోర్హినియగు ఇశార్యేలు తాను 

నిరోద్షినియని ఋజువుపరచుకొనియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 
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యెహెజేక్లు 16:52 => నీవు వారికంటె అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు జరిగించినందున నినున్బటిట్ 

చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు; నీవు వారికి విధించిన అవమానశిక్ష నీకే 

రావలెను; నినున్బటిట్ చూడగా నీ సహోదరీలు నిరోద్షురాండుర్గా కనబడుదురు గనుక నీవు 

అవమానపరచబడి సిగుగ్నొందుము. 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

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. 

మతత్యి 12:39 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్ తరమువారు సూచక కిర్యను అడుగుచునాన్రు. పర్వకత్యైన 

యోనాను గూరిచ్న సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్య యైనను వారికి అనుగర్హింపబడదు. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

యోనా 3:5 => నీనెవె పటట్ణపువారు దేవునియందు విశావ్సముంచి ఉపవాసదినము చాటించి, 

ఘనులేమి అలుప్లేమి అందరును గోనెపటట్ కటుట్కొనిరి. 
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యోనా 3:6 => ఆ సంగతి నీనెవె రాజునకు వినబడినపుప్డు అతడును తన సింహాసనము మీదనుండి 

దిగి, తన రాజవసత్రములు తీసివేసి గోనెపటట్ కటుట్కొని బూడిదెలో కూరుచ్ండెను. 

యోనా 3:7 => మరియు రాజైన తానును ఆయన మంతుర్లును ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 

యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 4:12 => తానును తన కుమాళుల్ను, పశువులును, యీ బావినీళుల్ తార్గి మాకిచిచ్న మన 

తండిర్యైన యాకోబుకంటె నీవు గొపప్వాడవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 8:53 => మన తండిర్యైన అబార్హాము చనిపోయెను గదా; నీవతనికంటె గొపప్వాడవా? 

పర్వకత్లును చనిపోయిరి; నినున్ నీవెవడవని చెపుప్కొనుచునాన్వని ఆయన నడిగిరి. 

యోహాను 8:54 => అందుకు యేసు ననున్ నేనే మహిమపరచుకొనినయెడల నా మహిమ వటిట్ది; 

మా దేవుడని మీరెవరినిగూరిచ్ చెపుప్దురో ఆ నా తండిర్యే ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు. 
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యోహాను 8:55 => మీరు ఆయనను ఎరుగరు, నేనాయనను ఎరుగుదును; ఆయనను ఎరుగనని 

నేను చెపిప్నయెడల మీవలె నేనును అబదిధ్కుడనైయుందును గాని, నేనాయనను ఎరుగుదును, ఆయన 

మాట గైకొనుచునాన్ను. 

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

యోహాను 8:57 => అందుకు యూదులు నీకింకను ఏబది సంవతస్రములైన లేవే, నీవు 

అబార్హామును చూచితివా అని ఆయనతో చెపప్గా, 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

2 రాజులు 19:36 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు 

యెషయా 37:37 => అషూష్రు రాజైన సనె హ్రీబు తిరిగిపోయి నీనెవె పటట్ణమునకు వచిచ్ నివసించిన 

తరువాత 

యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 12:27 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవరివలన వాటిని వెళల్గొటుట్చునాన్రు? కాబటిట్ వారే మీకు తీరప్రులైయుందురు. 

లూకా 11:19 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవనివలన వెళల్గొటుట్చునాన్రు? అందుచేత వారే మీకు తీరప్రులై యుందురు. 

వచనము 45 

అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే యీ దుషట్తరమువారికిని 

సంభవించుననెను. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:2 => ఆమె గొపప్ పరివారముతో, గంధవరగ్మును విసాత్రమైన బంగారమును 

రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. సొలొమోను దరశ్నముచేసి 

తనకు తోచినదాని నంతటినిబటిట్ అతనితో మాటలాడగా 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

1 రాజులు 10:5 => అతని బలల్మీదనునన్ భోజనదర్వయ్ములను, అతని సేవకులు కూరుచ్ండు 

పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెటుట్టను, వారి వసత్రములను, అతనికి గినెన్ నందించువారిని, 

యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను చూచి విసమ్యమొందినదై 
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1 రాజులు 10:6 => రాజుతో ఇటల్నెను నీ కారయ్ములను గూరిచ్యు జాఞ్నమును గూరిచ్యు నా 

దేశమందు నేను వినిన మాట నిజమే; 

1 రాజులు 10:7 => అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను 

నమమ్కయుంటిని; ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. 

నీ జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి; 

1 రాజులు 10:8 => నీ జనులు భాగయ్వంతులు, నీ ముందర ఎలల్పుప్డును నిలిచి నీ 

జాఞ్నవచనములను వినుచుండు నీ సేవకులును భాగయ్వంతులు 

1 రాజులు 10:9 => నీయందు ఆనందించి నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించిన నీ 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. యెహోవా ఇశార్యేలీయులందు శాశవ్త 

పేర్మయుంచెను గనుక నీతినాయ్యములను అనుసరించి రాజకారయ్ములను జరిగించుటకు ఆయన 

నినున్ నియమించెను అనెను. 

1 రాజులు 10:10 => మరియు ఆమె రాజునకు రెండువందల నలువది మణుగుల బంగార మును, 

బహు విసాత్రమైన గంధవరగ్మును, రతన్ములను ఇచెచ్ను. షేబదేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనునకు 

ఇచిచ్న గంధ వరగ్ములంత విసాత్రము మరి ఎనన్డైనను రాలేదు. 

1 రాజులు 10:11 => మరియు ఓఫీరు దేశమునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము ఓడలు 

ఓఫీరునుండి చందనపు మార్నులను రతన్ములను బహు విసాత్రముగా తెచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:12 => ఈ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సత్ంభములను, గాయకులకు సితారాలను సవ్రమండలములను చేయించెను. 

ఇపుప్డు అటువంటి చందనపు మార్నులు దొరకవు, ఎకక్డను కనబడవు. 

1 రాజులు 10:13 => సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ 

ఆమె కోరిన పర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును తమ 

దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 
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వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:2 => సొలొమోను ఆమె పర్శన్లనిన్యు ఆమెకు విడదీసి చెపెప్ను; 

సొలొమోను ఆమెకు పర్తుయ్తత్రము చెపప్లేని మరుగైన మాట యేదియు లేకపోయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:3 => షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనునకు కలిగిన జాఞ్నమును, అతడు 

కటిట్ంచిన నగరును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:4 => అతని బలల్మీది భోజనపదారథ్ములను, అతని సేవకులు 

కూరుచ్ండుటను , అతని యుపచారులు కనిపెటుట్టను వారి వసత్రములను , అతనికి 

గినెన్లనందించువారిని వారి వసత్రములను, యెహోవా మందిరమందు అతడు అరిప్ంచు దహనబలులను 

చూచినపుప్డు, ఆమె విసమ్యమొంది రాజుతో ఇటల్నెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:5 => నీ కారయ్ములనుగూరిచ్యు జాఞ్నమునుగూరిచ్యు నేను నా దేశమందు 

వినిన వరత్మానము నిజవరత్మానమే గాని, నేను వచిచ్ దాని కనున్లార చూచువరకు వారి మాటలను 

నమమ్కయుంటిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:6 => నీ యధిక జాఞ్నమునుగూరిచ్ సగమైనను వారు నాకు తెలుపలేదు. 

నినున్గూరిచ్ నేను వినినదానికంటె నీ కీరిత్ యెంతో హెచుచ్గానునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:7 => నీ సేవకుల భాగయ్ము మంచిది, ఎలల్పుప్డును నీ సముఖమున నిలిచి నీ 

జాఞ్నసంభాషణ వినుచుండు నీ సేవకులైన వీరి భాగయ్ము మంచిది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:8 => నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు రాజువై ఆయన 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడవై యుండునటుల్ నీయందు అనుగర్హము చూపినందుకు నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు సోత్తర్ములు కలుగునుగాక. ఇశార్యేలీయులను నితయ్ము సిథ్రపరచవలెననన్ దయాలోచన 

నీ దేవునికి కలిగియునన్ందున నీతి నాయ్యములను జరిగించుటకై ఆయన నినున్ వారిమీద రాజుగా 

నియమించెను అని చెపెప్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:9 => ఆమె రాజునకు రెండువందల నలుబది మణుగుల బంగారమును 

విసాత్రమైన గంధవరగ్ములను రతన్ములను ఇచెచ్ను; షేబ దేశపు రాణి రాజైన సొలొమోనున కిచిచ్న 

గంధవరగ్ములతో సాటియైన దేదియులేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:10 => ఇదియుగాక ఓఫీరునుండి బంగారము తెచిచ్న హీరాము 

పనివారును సొలొమోను పనివారును చందనపు మార్నులను పర్శసత్మైన రతన్ములనుకూడ 

కొనివచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:11 => ఆ చందనపు మార్నులచేత రాజు యెహోవా మందిరమునకును 

రాజనగరునకును సౌపానములను, గాయకులకు తంబురలను సితారాలను చేయించెను, అటువంటి 

పని అంతకుముందు యూదాదేశమందు ఎవవ్రును చూచియుండలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:12 => షేబ దేశపు రాణి రాజునకు తీసికొనివచిచ్న వాటికి అతడిచిచ్న పర్తి 

బహుమానములు గాక ఆమె మకుక్వ పడి అడిగినదంతయు రాజైన సొలొమోను ఆమెకిచెచ్ను; 

తరువాత ఆమె తన సేవకులను వెంటబెటుట్కొని మరలి తన దేశమునకు వెళిల్పోయెను. 

లూకా 11:31 => దకిష్ణదేశపు రాణి విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ లేచి వారిమీద 

నేరసాథ్పన చేయును. ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను, ఇదిగో 

సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు. 

లూకా 11:32 => నీనెవె మనుషుయ్లు విమరశ్కాలమున ఈ తరమువారితో కూడ నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయుదురు. వారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి; ఇదిగో యోనా 

కంటె గొపప్వాడికక్డ ఉనాన్డు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:28 => అతడు తిరిగి వెళుల్చు, తన రథముమీద కూరుచ్ండి పర్వకత్యైన 

యెషయా గర్ంథము చదువుచుండెను.  
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1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:12 => నీవు ఈలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచునాన్ను; బుదిధ్ వివేకములు 

గల హృదయము నీకిచుచ్చునాన్ను; పూరివ్కులలో నీవంటివాడు ఒకడును లేడు, ఇకమీదట 

నీవంటివాడొకడును ఉండడు. 

1 రాజులు 3:28 => అంతట ఇశార్యేలీయులందరును రాజు తీరిచ్న తీరుప్నుగూరిచ్ విని నాయ్యము 

విచారించుటయందు రాజు దైవజాఞ్నము నొందినవాడని గర్హించి అతనికి భయపడిరి. 

1 రాజులు 4:29 => దేవుడు జాఞ్నమును బుదిధ్ని వరిణ్ంపశకయ్ము కాని వివేచనగల మనసుస్ను 

సొలొమోనునకు దయచేసెను 

1 రాజులు 4:34 => అతని జాఞ్నపు మాటలు తెలిసికొనుటకై అతని జాఞ్నమునుగూరిచ్ వినిన 

భూపతులందరిలోనుండియు, జనులందరిలోనుండియు మనుషుయ్లు సొలొమోను నొదద్కు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 5:12 => యెహోవా సొలొమోనునకు చేసిన వాగాద్నము చొపుప్న అతనికి జాఞ్నము 

దయచేసెను; మరియు హీరామును సొలొమోనును సంధిచేయగా వారిదద్రికి సమాధానము 

కలిగియుండెను. 

1 రాజులు 10:4 => షేబరాణి సొలొమోనుయొకక్ జాఞ్నమును అతడు కటిట్ంచిన మందిరమును, 

1 రాజులు 10:7 => అయినను నేను వచిచ్ కనున్లార చూడకమునుపు ఆ మాటలను 

నమమ్కయుంటిని; ఉనన్దానిలో సగమైనను నాతో చెపప్బడలేదని యిపుప్డు నేను తెలిసికొనుచునాన్ను. 

నీ జాఞ్నమును నీ భాగయ్మును నేను వినినదానిని బహుగా మించియునన్వి; 

1 రాజులు 10:24 => అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జాఞ్నవాకుక్లను వినుటకై 

లోకులందరును అతని చూడగోరిరి. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 
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మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

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 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:13 => మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి 

మనయొదద్కు దాని తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు. 

1 రాజులు 4:31 => అతడు సమసత్మైన వారికంటెను, ఎజార్హీయుడైన ఏతానుకంటెను మహోలు 

కుమారులైన హేమాను కలోక్లు దరద్ అను వారికంటెను జాఞ్నవంతుడై యుండెను గనుక అతని కీరిత్ 

చుటుట్నునన్ జనములనిన్టిలో వాయ్పితమాయెను. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:32 => మరియు నీ జనులైన ఇశార్యేలీయుల సంబంధులు కాని అనుయ్లు 

నీ ఘనమైన నామమునుగూరిచ్యు, నీ బాహుబలమునుగూరిచ్యు, చాచిన చేతులనుగూరిచ్యు 

వినినవారై, దూరదేశమునుండి వచిచ్ ఈ మందిరముతటుట్ తిరిగి వినన్పము చేసినపుడు 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:22 => రాజైన సొలొమోను భూరాజులందరికంటెను ఐశవ్రయ్మందును 

జాఞ్నమందును అధికుడాయెను. 

యోబు 36:3 => దూరమునుండి నేను జాఞ్నము తెచుచ్కొందును ననున్ సృజించినవానికి నీతిని 

ఆరోపించెదను. 

పరమగీతము 3 :11 => సీయోను కుమారెత్లారా , వేంచేయుడి కిరీటము ధరించిన 

సొలొమోనురాజును చూడుడి వివాహదినమున అతని తలిల్ అతనికి పెటిట్న కిరీటము చూడుడి ఆ 

దినము అతనికి బహు సంతోషకరము.  

యెషయా 30:6 => దకిష్ణ దేశములోనునన్ కూర్రమృగములనుగూరిచ్న దేవోకిత్ సింహీ 

సింహములును పాములును తాపకరమైన మిడునాగులు నునన్ మికిక్లి శర్మ బాధలుగల దేశముగుండ 

Page  of 1619 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వారు గాడిదపిలల్ల వీపులమీద తమ ఆసిత్ని ఒంటెల మూపులమీద తమ దర్వయ్ములను ఎకిక్ంచుకొని 

తమకు సహాయము చేయలేని జనమునొదద్కు వాటిని తీసికొనిపోవుదురు.  

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

యెహెజేక్లు 16:51 => షోమోర్ను సహా నీ పాపములలో సగమైన చేయలేదు, అది చేసినవాటి కంటె 

నీవు అతయ్ధికముగా హేయకిర్యలు చేసితివి; నీవు ఇనిన్ హేయకిర్యలు చేసి నీ సహోదరిని 

నిరోద్షురాలినిగా కనుపరచితివి. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:27 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవరివలన వాటిని వెళల్గొటుట్చునాన్రు? కాబటిట్ వారే మీకు తీరప్రులైయుందురు. 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 2:15 => ఆ దూతలు తమయొదద్నుండి పరలోకమునకు వెళిల్న తరువాత ఆ గొఱఱ్ల కాపరులు 

జరిగిన యీ కారయ్మును పర్భువు మనకు తెలియజేయించి యునాన్డు; మనము బేతెల్హేము వరకు వెళిల్ 

చూతము రండని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొని 
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లూకా 11:19 => నేను బయెలె జ్బూలువలన దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల మీ కుమారులు 

ఎవనివలన వెళల్గొటుట్చునాన్రు? అందుచేత వారే మీకు తీరప్రులై యుందురు. 

యోహాను 4:12 => తానును తన కుమాళుల్ను, పశువులును, యీ బావినీళుల్ తార్గి మాకిచిచ్న మన 

తండిర్యైన యాకోబుకంటె నీవు గొపప్వాడవా? అని ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 8:53 => మన తండిర్యైన అబార్హాము చనిపోయెను గదా; నీవతనికంటె గొపప్వాడవా? 

పర్వకత్లును చనిపోయిరి; నినున్ నీవెవడవని చెపుప్కొనుచునాన్వని ఆయన నడిగిరి. 

రోమీయులకు 2:27 => మరియు సవ్భావమునుబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రమును 

నెరవేరిచ్నయెడల అక్షరమును సునన్తియు గలవాడవై ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించు నీకు తీరుప్ 

తీరచ్డా? 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

వచనము 46 

ఆయన జనసమూహములతో ఇంక మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన తలిల్యు సహోదరులును 

ఆయనతో మాటలాడగోరుచు వెలుపల నిలిచియుండిరి. 

లూకా 11:24 => అపవితార్తమ్ యొక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. విశార్ంతి దొరకనందున నేను విడిచివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి 

వెళుల్దుననుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

యోబు 1:7 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిమీద ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
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యోబు 2:2 => యెహోవా నీవు ఎకక్డనుండి వచిచ్తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమిలో ఇటు 

అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచిచ్తినని యెహోవాకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 63:1 => దేవా, నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నినున్ వెదకుదును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

యెషయా 41:18 => జనులు చూచి యెహోవా హసత్ము ఈ కారయ్ము చేసెననియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడు దీని కలుగజేసెననియు తెలిసికొని మనసక్రించి సప్షట్ముగా గర్హించునటుల్ 

యెహెజేక్లు 47:8 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను ఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్ పర్దేశమునకు 

పారి అరబాలోనికి దిగి సముదర్ములో పడును, అపుప్డు సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 

యెహెజేక్లు 47:9 => వడిగా పారు ఈ నది వచుచ్చోటల్నెలల్ జలచరములనిన్యు బర్దుకును. ఈ నీళుల్ 

అకక్డికి వచుచ్టవలన ఆ నీరు మంచి నీళల్గును గనుక చేపలు బహు విసాత్రములగును; ఈ నది 

యెకక్డికి పారునో అకక్డ సమసత్మును బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 47:10 => మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్యీము 

పటట్ణమువరకును చేపలు పటుట్వారు దాని పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు; మహాసముదర్ములో 

నునన్టుల్ సకల జాతి చేపలును దానియందు బహు విసాత్రముగా నుండును. 

యెహెజేక్లు 47:11 => అయితే ఆ సముదర్పు బురద సథ్లములును ఊబి సథ్లములును 

ఉపుప్గలవైయుండి బాగుకాక యుండును. 

యెహెజేక్లు 47:12 => నదీతీరమున ఇరుపర్కక్ల ఆహారమిచుచ్ సకలజాతి వృక్షములు పెరుగును, 

వాటి ఆకులు వాడిపోవు, వాటి కాయలు ఎపప్టికిని రాలవు. ఈ నదినీరు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి 
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పారుచునన్ది గనుక ఆచెటుల్ నెల నెలకు కాయలు కాయును, వాటి పండుల్ ఆహారమునకును వాటి 

ఆకులు ఔషధమునకును వినియోగించును. 

ఆమోసు 8:11 => రాబోవు దినములందు దేశములో నేను కాష్మము పుటిట్ంతును; అది 

అనన్పానములు లేకపోవుటచేత కలుగు కాష్మము కాక యెహోవా మాటను వినకపోవుటవలన కలుగు 

కాష్మముగా ఉండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

ఆమోసు 8:13 => ఆ దినమందు చకక్ని కనయ్లును యౌవనులును దపిప్చేత సొమమ్సిలుల్దురు. 

మతత్యి 8:29 => వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మముమ్ను 

బాధించుటకు ఇకక్డికి వచిచ్తివా? అని కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 5:8 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:9 => మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా 

మేము అనేకులమని చెపిప్ 

మారుక్ 5:10 => తముమ్ను ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవదద్ని ఆయనను మిగుల 

బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:11 => అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

మారుక్ 5:12 => గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ 

దయయ్ములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 5:13 => యేసు వాటికి సెలవియయ్గా ఆ అపవితార్తమ్లు వానిని విడిచి పందులలో 

పర్వేశించెను. పర్వేశింపగా ఇంచుమించు రెండువేల సంఖయ్గల ఆ మంద పర్పాతమునుండి 

సముదర్పుదారిని వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి, సముదర్ములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచెచ్ను. 
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లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:32 => అకక్డ విసాత్రమైన పందుల మంద కొండమీద మేయుచుండెను గనుక, వాటిలో 

చొచుచ్టకు తమకు సెలవిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనగా ఆయన సెలవిచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 16:23 => దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ వచిచ్ సౌలును పటిట్నపుప్డెలల్ దావీదు 

సితారా చేతపటుట్కొని వాయింపగా దురాతమ్ అతనిని విడిచిపోయెను, అతడు సేదదీరి బాగాయెను. 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

సామెతలు 2:13 => అటిట్వారు చీకటి తోర్వలలో నడువవలెనని యథారథ్ మారగ్ములను 

విడిచిపెటెట్దరు 

యెషయా 44:3 => నేను దపిప్గలవానిమీద నీళల్ను ఎండిన భూమిమీద పర్వాహజలములను 

కుమమ్రించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను నీకు పుటిట్నవారిని నేనాశీరవ్దించెదను.  

యిరిమ్యా 34:11 => అయితే పిమమ్ట వారు మనసుస్ మారుచ్కొని, తాము సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న 

దాస దాసీజనులను మరల దాసులుగాను దాసీలుగాను లోపరచుకొనిరి. 
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యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

జెకరాయ్ 13:2 => ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ ఆ దినమున విగర్హముల పేళుల్ 

ఇకను జాఞ్పకము రాకుండ దేశములోనుండి నేను వాటిని కొటిట్వేతును; మరియు పర్వకత్లను 

అపవితార్తమ్ను దేశములో లేకుండచేతును. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:1 => యేసు వారికుతత్రమిచుచ్చు తిరిగి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను. 

మారుక్ 1:23 => ఆ సమయమున వారి సమాజమందిరములో అపవితార్తమ్ పటిట్న 

మనుషుయ్డొకడుండెను. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 
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హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

వచనము 47 

అపుప్డొకడు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నీతో మాటలాడవలెనని వెలుపల నిలిచియునాన్రని 

ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:29 => ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపనియెడల యేలాగు ఆ బలవంతుని 

యింటిలో చొచిచ్ అతని సామగిర్ దోచుకొనగలడు? అటుల్ బంధించినయెడల వాని యిలుల్ 

దోచుకొనును. 

లూకా 11:21 => బలవంతుడు ఆయుధములు ధరించుకొని, తన ఆవరణమును కాచుకొనునపుప్డు, 

అతని సొతుత్ భదర్ముగా ఉండును. 

లూకా 11:22 => అయితే అతనికంటె బలవంతుడైన ఒకడు అతని పైబడి జయించునపుప్డు, అతడు 

నముమ్కొనిన ఆయుధములననిన్టిని లాగుకొని అతని ఆసిత్ని పంచిపెటుట్ను. 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 
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మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

హోషేయ 7:6 => పొయియ్లో పడినటుట్ వారు తమ హృదయములను మాటులోనికి 

తెచుచ్కొనియునాన్రు; తమలో రొటెట్లు కాలుచ్వాడు రాతిర్యంతయు నిదర్పోయినను ఉదయమున 

పొయియ్ బహు మంటమండి కాలుచునన్ది. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 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. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

యూదా 1:5 => ఈ సంగతులనిన్యు మీరు ముందటనే యెరిగియునన్ను, నేను మీకు జాఞ్పకము 

చేయగోరుచునన్దేమనగా , పర్భువు ఐగుపుత్లోనుండి పర్జలను రకిష్ంచినను , వారిలో 

నమమ్కపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను. 

పర్కటన 13:3 => దాని తలలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ చావుదెబబ్ 

మానిపోయెను గనుక భూజనులందరు మృగము వెంట వెళుళ్చు ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 
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పర్కటన 13:4 => ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున వారు ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము 

చేసిరి. మరియు వారు ఈ మృగముతో సాటి యెవడు? దానితో యుదధ్ము చేయగల వాడెవడు? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆ మృగమునకు నమసాక్రము చేసిరి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

లూకా 11:25 => వచిచ్, ఆ యిలుల్ ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి 

వచనము 48 

అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా సహోదరులెవరు? అని 

చెపిప్ 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

మారుక్ 5:9 => మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా 

మేము అనేకులమని చెపిప్ 

మారుక్ 16:9 => ఆదివారము తెలల్వారినపుప్డు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయయ్ములను వెళల్గొటిట్న 

మగద్లేనే మరియకు మొదట కనబడెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 
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లూకా 11:26 => వెళిల్, తనకంటె చెడ డ్వైన మరి యేడు (అపవితర్) ఆతమ్లను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; 

అవి అందులో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును; అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి 

మొదటిదానికంటె చెడ డ్దగునని చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 
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హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

హెబీర్యులకు 10:31 => జీవముగల దేవునిచేతిలో పడుట భయంకరము. 

హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

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 చెడ డ్దగును. 
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2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

1 యోహాను 5:17 => దేవుని మూలముగా పుటిట్యునన్వాడెవడును పాపము చేయడని 

యెరుగుదుము. దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు తనున్ భదర్ము చేసికొనును గనుక దుషుట్డు వాని 

ముటట్డు. 

యూదా 1:10 => వీరైతే తాము గర్హింపని విషయములనుగూరిచ్ దూషించువారై , 

వివేకశూనయ్ములగు మృగములవలె వేటిని సావ్భావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తముమ్నుతాము 

నాశనము చేసికొనుచునాన్రు. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 
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మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 
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చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మతత్యి 23:39 => ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు 

చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 
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యోహాను 15:22 => నేను వచిచ్ వారికి బోధింపకుండినయెడల, వారికి పాపము లేకపోవును; 

ఇపుప్డైతే వారి పాపమునకు మిషలేదు. 

యోహాను 15:23 => ననున్ దేవ్షించువాడు నా తండిర్నికూడ దేవ్షించుచునాన్డు. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

లేవీయకాండము 13:20 => యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. 

యెహోషువ 23:12 => అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను 

హతుత్కొని వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

సామెతలు 26:11 => తన మూఢతను మరల కనుపరచు మూరు ఖ్డు కకిక్నదానికి తిరుగు కుకక్తో 

సమానుడు. 
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మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 17:21 => మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 11:25 => వచిచ్, ఆ యిలుల్ ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

యోహాను 5:14 => అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచి ఇదిగో సవ్సథ్త నొందితివి; 

మరియెకుక్వ కీడు నీకు కలుగకుండునటుల్ ఇకను పాపము చేయకుమని చెపప్గా  

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 
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వచనము 49 

తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మారుక్ 2:21 => ఎవడును పాతబటట్కు కొర్తత్గుడ డ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల ఆ కొర్తత్మాసిక 

పాతబటట్ను వెలితిపరచును, చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

మారుక్ 3:31 => ఆయన సహోదరులును తలిల్యు వచిచ్ వెలుపల నిలిచి ఆయనను పిలువనంపిరి. 

జనులు గుంపుగా ఆయనచుటుట్ కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 3:32 => వారు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము 

వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 8:19 => ఆయన తలిల్యు సహోదరులును ఆయన యొదద్కు వచిచ్, జనులు గుంపుగా 

ఉండుటచేత ఆయన దగగ్రకు రాలేకపోయిరి. 

లూకా 8:20 => అపుప్డు నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నినున్ చూడగోరి వెలుపల నిలిచియునాన్రని 

యెవరో ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 
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మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళిల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

యోహాను 7:5 => ఆయన సహోదరులైనను ఆయనయందు విశావ్సముంచలేదు. 

యోహాను 7:10 => అయితే ఆయన సహోదరులు పండుగకు వెళిల్పోయిన తరువాత ఆయనకూడ 

బహిరంగముగా వెళల్క రహసయ్ముగా వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

లేవీయకాండము 21:11 => అతడు శవము దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన 

తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. 

1 రాజులు 15:13 => మరియు తన అవవ్యైన మయకా అసహయ్మైన యొకదాని చేయించి, 

దేవతాసత్ంభము ఒకటి నిలుపగా ఆసా ఆ విగర్హమును ఛినాన్భినన్ములుగా కొటిట్ంచి, కిదోర్ను ఓరను 

దాని కాలిచ్వేసి ఆమె పటట్పుదేవికాకుండ ఆమెను తొలగించెను. 

వచనము 50 
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పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, నా సహోదరియు, నా 

తలిల్యు ననెను. 

నిరగ్మకాండము 18:6 => యితోర్ అను నీ మామనైన నేనును నీ భారయ్యు ఆమెతో కూడ ఆమె 

యిదద్రు కుమారులును నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్మని మోషేకు వరత్మానము పంపగా 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 
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వచనము 1 

ఆ దినమందు యేసు ఇంటనుండి వెళిల్ సముదర్తీరమున కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

మారుక్ 3:32 => వారు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము 

వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

లూకా 2:49 => ఆయన మీరేల ననున్ వెదకుచుంటిరి? నేను నా తండిర్ పనులమీద నుండవలెనని 

మీరెరుగరా అని వారితో చెపెప్ను; 

లూకా 2:52 => యేసు జాఞ్నమందును, వయసుస్నందును, దేవుని దయయందును, మనుషుయ్ల 

దయయందును వరిధ్లుల్ చుండెను. 

యోహాను 2:3 => దార్కాష్రసమైపోయినపుప్డు యేసు తలిల్ వారికి దార్కాష్రసము లేదని ఆయనతో 

చెపప్గా 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

సంఖాయ్కాండము 12:1 => మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ 

చేసికొనిన ఆ సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

వచనము 2 

బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ కూరుచ్ండెను. ఆ 

జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 
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మతత్యి 28:7 => తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు 

ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెపిప్తిననెను. 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

యోహాను 17:9 => నేను వారికొరకు పార్రథ్న చేయుచునాన్ను; లోకము కొరకు పార్రథ్న చేయుటలేదు, 

నీవు నాకు అనుగర్హించియునన్వారు నీవారైనందున వారికొరకే పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 

యోహాను 17:20 => మరియు నీవు ననున్ పంపితివని లోకము నముమ్నటుల్, తండీర్, నాయందు 

నీవును నీయందు నేనును ఉనన్లాగున, 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

యోహాను 20:18 => మగద్లేనే మరియ వచిచ్ నేను పర్భువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు 

చెపెప్నని శిషుయ్లకు తెలియజేసెను. 

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:20 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ వారికి తన చేతులను పర్కక్ను చూపగా శిషుయ్లు 

పర్భువును చూచి సంతోషించిరి. 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 
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సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

రోమీయులకు 16:13 => పర్భువునందు ఏరప్రచబడిన రూఫునకు వందనములు; అతని తలిల్కి 

వందనములు; ఆమె నాకును తలిల్. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

వచనము 3 

ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా ఇదిగో వితుత్వాడు 

వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 
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లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:27 => ఆయన యీ మాటలు చెపుప్చుండగా ఆ సమూహములో నునన్ యొక సతరీ 

ఆయనను చూచి నినున్ మోసిన గరభ్మును నీవు కుడిచిన సత్నములును ధనయ్ములైనవని కేకలువేసి 

చెపప్గా 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

Page  of 1646 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

Page  of 1647 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 యోహాను 3:24 => ఆయన మనకనుగర్హించిన ఆతమ్ మూలముగా తెలిసికొనుచునాన్ము. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 
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హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

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. 

పరమగీతము 4:9 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీవు నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి ఒక 

చూపుతో నా హృదయమును వశపరచుకొంటివి . నీ హారములలో ఒకదానిచేత ననున్ 

వశపరచుకొంటివి.  

పరమగీతము 4:10 => సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నీ పేర్మ ఎంత మధురము! దార్కాష్రసముకనన్ నీ పేర్మ 

ఎంత సంతోషకరము నీవు పూసికొను పరిమళ తైలముల వాసన సకల గంధవరగ్ములకనన్ 

సంతోషకరము. 

పరమగీతము 4:12 => నా సహోదరి నా పార్ణేశవ్రి మూయబడిన ఉదాయ్నము మూతవేయబడిన 

జలకూపము. 

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.  

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 
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వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

1 తిమోతి 5:2 => అనన్దముమ్లని యౌవనులను, తలుల్లని వృదధ్ సతరీలను, అకక్చెలెల్ండర్ని పూరణ్ 

పవితర్తతో యౌవనసతరీలను హెచచ్రించుము. 

లేవీయకాండము 20:8 => మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను 

మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను 

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 
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సామెతలు 7:4 => జాఞ్నముతో నీవు నాకు అకక్వనియు తెలివితో నీవు నాకు చెలికతెత్వనియు 

చెపుప్ము. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 7:24 => కాబటిట్ యీ నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును బండమీద తన 

యిలుల్ కటుట్కొనిన బుదిధ్మంతుని పోలియుండును. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

లూకా 6:20 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లతటుట్ పారచూచి ఇటల్నెను బీదలైన మీరు ధనుయ్లు, 

దేవుని రాజయ్ము మీది. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

రోమీయులకు 16:1 => కెంకేర్యలో ఉనన్ సంఘ పరిచారకురాలగు ఫీబే అను మన సహోదరిని, 

పరిశుదుధ్లకు తగినటుట్గా పర్భువునందు చేరుచ్కొని, 

రోమీయులకు 16:13 => పర్భువునందు ఏరప్రచబడిన రూఫునకు వందనములు; అతని తలిల్కి 

వందనములు; ఆమె నాకును తలిల్. 

1 కొరిందీయులకు 7:15 => అయితే అవిశావ్సియైనవాడు ఎడబాసిన ఎడబాయవచుచ్ను; అటిట్ 

సందరభ్ములలో సహోదరునికైనను సహోదరికైనను నిరబ్ంధము లేదు. సమాధానముగా ఉండుటకు 

దేవుడు మనలను (అనేక పార్చీన పర్తులలో - మిముమ్ను అని పాటాంతరము) పిలిచియునాన్డు 
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1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

ఎఫెసీయులకు 6:6 => మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారు చేయునటుల్, కంటికి కనబడుటకే కాక, 

కీర్సుత్ దాసులమని యెరిగి, దేవుని చితత్మును మనఃపూరవ్కముగా జరిగించుచు, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

వచనము 4 

వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను; పకుష్లు వచిచ్ వాటిని మింగివేసెను 

మారుక్ 2:13 => ఆయన సముదర్తీరమున మరల నడచిపోవుచుండెను. జనులందరును 

ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన వారికి బోధించెను. 

మారుక్ 4:1 => ఆయన సముదర్తీరమున మరల బోధింప నారంభింపగా , బహు 

జనులాయనయొదద్కు కూడివచిచ్ యునన్ందున ఆయన సముదర్ములో ఒక దోనెయెకిక్ కూరుచ్ండెను. 

జనులందరు సముదర్తీరమున నేలమీద నుండిరి. 
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మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

లూకా 5:3 => ఆయన ఆ దోనెలలో సీమోనుదైన యొక దోనె యెకిక్ దరినుండి కొంచెము 

తోర్యుమని అతని నడిగి, కూరుచ్ండి దోనెలో నుండి జనసమూహములకు బోధించుచుండెను. 

వచనము 5 

కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున అవి వెంటనే 

మొలిచెను గాని 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

లూకా 8:4 => బహు జనసమూహము కూడి పర్తి పటట్ణమునుండి ఆయన యొదద్కు వచుచ్చుండగా 

ఆయన ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

లూకా 8:6 => మరికొనిన్ రాతినేలను పడి, మొలిచి, చెమమ్లేనందున ఎండిపోయెను. 
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లూకా 8:7 => మరికొనిన్ ముండల్పొదల నడుమ పడెను; ముండల్పొదలు వాటితో మొలిచి వాటినణచి 

వేసెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

మారుక్ 4:1 => ఆయన సముదర్తీరమున మరల బోధింప నారంభింపగా , బహు 

జనులాయనయొదద్కు కూడివచిచ్ యునన్ందున ఆయన సముదర్ములో ఒక దోనెయెకిక్ కూరుచ్ండెను. 

జనులందరు సముదర్తీరమున నేలమీద నుండిరి. 

లూకా 5:3 => ఆయన ఆ దోనెలలో సీమోనుదైన యొక దోనె యెకిక్ దరినుండి కొంచెము 

తోర్యుమని అతని నడిగి, కూరుచ్ండి దోనెలో నుండి జనసమూహములకు బోధించుచుండెను. 

1 రాజులు 8:14 => ముఖమును పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని, ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు 

నిలిచియుండగా ఇశార్యేలీయుల సమాజకులందరిని ఈలాగు దీవించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:3 => రాజు తన ముఖము పర్జలతటుట్ తిర్పుప్కొని ఇశార్యేలీయుల 

సమాజకులందరును నిలుచుచుండగా వారిని దీవించెను. 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 15:29 => యేసు అకక్డనుండి వెళిల్, గలిలయ సముదర్తీరమునకు వచిచ్, కొండెకిక్ అకక్డ 

కూరుచ్ండగా 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13 => విశార్ంతిదినమున గవిని దాటి నదీతీరమున పార్రథ్న 

జరుగుననుకొని అకక్డికి వచిచ్ కూరుచ్ండి, కూడివచిచ్న సతరీలతో మాటలాడుచుంటిమి. 
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వచనము 6 

సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 13:10 => తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్ నీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో 

మాటలాడుచునాన్వని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇటల్నెను 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:34 => నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుటిట్నది 

మొదలుకొని మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెపెప్దను  

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 13:53 => యేసు ఈ ఉపమానములు చెపిప్ చాలించిన తరువాత, ఆయన అకక్డ నుండి 

వెళిల్ సవ్దేశమునకు వచిచ్, సమాజమందిరములలో వారికి బోధించుచుండెను. 

మతత్యి 22:1 => యేసు వారికుతత్రమిచుచ్చు తిరిగి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను. 

మతత్యి 24:32 => అంజూరపు చెటుట్ను చూచి ఒక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. అంజూరపు కొమమ్ 

లేతదై చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము యింక సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

నాయ్యాధిపతులు 9:8 => చెటుల్ తమమీద రాజును ఒకనిని అభిషేకించు కొనవలెనను మనసుస్కలిగి 

బయలుదేరి 
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నాయ్యాధిపతులు 9:9 => మముమ్ను ఏలుమని ఒలీవచెటుట్ నడుగగా ఒలీవచెటుట్ దేవునిని 

మానవులను దేనివలన నరులు సనామ్నించుదురో ఆ నా తైలము నియయ్కమాని చెటల్మీద 

రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:10 => అపుప్డు చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని అంజూరపు చెటుట్ 

నడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:11 => అంజూరపు చెటుట్ చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నా 

మాధురయ్మును నా మంచి ఫలములను నేనియయ్క మానుదునా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:12 => అటుతరువాత చెటుల్ నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని దార్కాష్వలిల్ నడుగగా 

దార్కాష్వలిల్ 

నాయ్యాధిపతులు 9:13 => దేవునిని మానవులను సంతోషపెటుట్ నా దార్కాష్రసమును నేనియయ్క మాని 

చెటల్మీద రాజునైయుండి యిటు అటు ఊగుటకు నేను వచెచ్దనా? అని వాటితో అనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:14 => అపుప్డు చెటల్నిన్యు నీవు వచిచ్ మముమ్ను ఏలుమని ముండల్పొదయొదద్ 

మనవిచేయగా 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:16 => నా తండిర్ మీ నిమితత్ము తన పార్ణమును నిరల్క్షయ్పెటిట్ యుదధ్ము చేసి 

మిదాయ్నీయుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:17 => అయితే మీరు నా తండిర్ కుటుంబముమీదికి లేచి, యొక రాతిమీద అతని 

కుమారులైన డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను చంపి, అతని పనికతెత్ కుమారుడైన అబీమెలెకు మీ 

సహోదరుడైనందున షెకెము వారిమీద అతనిని రాజుగా నియమించియునాన్రు. యెరుబబ్యలు 

ఎడలను అతని యింటివారి యెడలను మీరు ఉపకారము చేయకయు 

నాయ్యాధిపతులు 9:18 => అతడు చేసిన కిర్యలకు మీరు పర్తికిర్య చేయకయు అబీమెలెకును 

రాజుగా నియమించుకొనిన విషయములో మీరు నాయ్యముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల 

Page  of 1656 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నాయ్యాధిపతులు 9:19 => నేడు మీరు యెరుబబ్యలు ఎడలను అతని యింటివారియెడలను 

సతయ్ముగాను యథారథ్ముగాను పర్వరిత్ంచినయెడల, అబీమెలెకునందు సంతోషించుడి అతడు 

మీయందు సంతోషించునుగాక. 

నాయ్యాధిపతులు 9:20 => లేనియెడల అబీమెలెకునుండి అగిన్ బయలుదేరి షెకెమువారిని మిలోల్ 

యింటివారిని కాలిచ్వేయును గాక, షెకెమువారిలోనుండియు మిలోల్ యింటినుండియు అగిన్ 

బయలుదేరి అబీమెలెకును దహించునుగాక అని చెపిప్ 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 సమూయేలు 12:2 => ఒకడు ఐశవ్రయ్వంతుడు ఒకడు దరిదుర్డు. ఐశవ్రయ్వంతునికి విసాత్రమైన 

గొఱఱ్లును గొడుల్ను కలిగియుండెను. 

2 సమూయేలు 12:3 => అయితే ఆ దరిదుర్నికి తాను కొనుకొక్నిన యొక చినన్ ఆడు గొఱఱ్పిలల్ తపప్ 

ఏమియు లేకపోయెను. వాడు దానిని పెంచుకొనుచుండగా అది వానియొదద్ను వాని బిడ డ్లయొదద్ను 

ఉండి పెరిగి వాని చేతిముదద్లు తినుచు వాని గినెన్లోనిది తార్గుచు వాని కౌగిట పండుకొనుచు వానికి 

కుమారెత్వలె ఉండెను. 

2 సమూయేలు 12:4 => అటుల్ండగా మారగ్సుథ్డొకడు ఐశవ్రయ్వంతునియొదద్కు వచెచ్ను. అతడు 

తనయొదద్కు వచిచ్న మారగ్సుథ్నికి ఆయతత్ము చేయుటకు తన గొఱఱ్లలోగాని గొడల్లోగాని దేనిని 

ముటట్నొలల్క, ఆ దరిదుర్ని గొఱఱ్పిలల్ను పటుట్కొని, తనయొదద్కు వచిచ్నవానికి ఆయతత్ము చేసెను. 

2 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 
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కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

యెషయా 5 :1 => నా పిర్యునిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి అతని దార్క్షతోటనుబటిట్ 

నాకిషుట్డైనవానిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి. సతుత్వ భూమిగల కొండమీద నా పిర్యుని కొకదార్క్షతోట 

యుండెను 

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  

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెహెజేక్లు 17:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు 

వేయుము. ఎటల్నగా పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 
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యెహెజేక్లు 20:49 => అయోయ్ పర్భువా యెహోవా వీడు గూఢమైన మాటలు పలుకువాడు కాడా 

అని వారు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురని నేనంటిని. 

యెహెజేక్లు 24:3 => మరియు తిరుగుబాటుచేయు ఈ జనులనుగూరిచ్ యుపమానరీతిగా ఇటుల్ 

పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా కుండను తెచిచ్ దానిలో నీళుల్పోసి దానిని 

పొయియ్మీద పెటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 24:4 => తొడజబబ్ మొదలగు మంచి మంచి ముకక్లనిన్యు చేరిచ్ అందులో వేసి, 

మంచి యెముకలను ఏరి దాని నింపుము. 

యెహెజేక్లు 24:5 => మందలో శేర్షఠ్మైనవాటిని తీసికొనుము, అందునన్ యెముకలు ఉడుకునటుల్ 

చాల కటెట్లు పోగుచేయుము, దానిని బాగుగా పొంగించుము, ఎముకలను చాలునంతగా 

ఉడికించుము. 

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని 

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 24:10 => చాల కటెట్లు పేరుచ్ము, అగిన్ రాజబెటుట్ము, మాంసమును బాగుగా 

ఉడకబెటుట్ము. ఏమియు ఉండకుండ ఎముకలు పూరిత్గా ఉడుకునటుల్ చారు చికక్గా దింపుము. 

యెహెజేక్లు 24:11 => తరువాత దానికి తగిలిన మషుట్ను మడిడ్యు పోవునటుల్ అది వేడియై మెరుగు 

పటుట్వరకు వటిట్చటిట్ పొయియ్మీదనే యుంచుము. 
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యెహెజేక్లు 24:12 => అలసట పుటుట్వరకు ఇంతగా శర్దధ్పుచుచ్కొనినను దాని విసాత్రమైన మషుట్ 

పోదాయెను, మషుట్తోకూడ దానిని అగిన్లో వేయుము, 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

యెహెజేక్లు 24:14 => యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే 

నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ 

కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మీకా 2:4 => ఆ దినమున జనులు మిముమ్ను గురించి బహుగా అంగలారుచ్చు సామెత నెతుత్దురు. 

వారు చెపుప్ సామెత ఏదనగా మనము బొతిత్గా చెడిపోయి యునాన్మనియు, ఆయన నా జనుల 

సావ్సథ్య్మును అనుయ్లకిచిచ్యునాన్డనియు , మనయొదద్ నుండకుండ ఆయన దానిని 

తీసివేసెసేయనియు,మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభజించియునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు అనుకొను చునన్టుల్ జనులు చెపుప్కొందురు.  

హబకూక్కు 2:6 => తనదికాని దాని నాకర్మించి యభివృదిధ్ నొందినవానికి శర్మ; తాకటుట్సొముమ్ను 

విసాత్రముగా పటుట్కొనువానికి శర్మ; వాడు ఎనాన్ళుల్ నిలుచును అని చెపుప్కొనుచు వీరందరు 

ఇతనినిబటిట్ ఉపమానరీతిగా అపహాసయ్పు సామెత ఎతుత్దురు గదా. 

మారుక్ 3:23 => అపుప్డాయన వారిని తనయొదద్కు పిలిచి, ఉపమానరీతిగా వారితో ఇటల్నెను 

సాతాను సాతాను నేలాగు వెళల్గొటుట్ను? 

మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 
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మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 12:41 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, యీ ఉపమానము మాతోనే చెపుప్చునాన్వా 

అందరితోను చెపుప్చునాన్వా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 15:3 => అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 
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మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మారుక్ 4:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను. పకుష్లువచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను. 

మారుక్ 4:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున అవి 

వెంటనే మొలిచెను గాని 

మారుక్ 4:6 => సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మాడి, వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మారుక్ 4:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

మారుక్ 4:8 => కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను. 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

లూకా 8:6 => మరికొనిన్ రాతినేలను పడి, మొలిచి, చెమమ్లేనందున ఎండిపోయెను. 

లూకా 8:7 => మరికొనిన్ ముండల్పొదల నడుమ పడెను; ముండల్పొదలు వాటితో మొలిచి వాటినణచి 

వేసెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

యెషయా 61:11 => భూమి మొలకను మొలిపించునటుల్గాను తోటలో వితత్బడినవాటిని అది 

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  
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1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

వచనము 7 

కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక అవి ఫలింపలేదు. 

మతత్యి 13:18 => వితుత్వాని గూరిచ్న ఉపమానభావము వినుడి.  

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

ఆదికాండము 15:11 => గదద్లు ఆ కళేబరముల మీద వాలినపుప్డు అబార్ము వాటిని తోలివేసెను. 

మారుక్ 4:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను. పకుష్లువచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

వచనము 8 

కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, ఒకటి 

ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

యెహెజేక్లు 11:19 => వారు నా కటట్డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునటుల్ నేను వారి 

శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచిచ్, వారికి ఏకమనసుస్ 

కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆతమ్ పుటిట్ంతును. 
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యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

ఆమోసు 6:12 => గుఱఱ్ములు బండలమీద పరుగెతుత్నా? అటిట్చోట ఎవరైన ఎదుద్లతో దునున్దురా? 

అయినను మా శకిత్చేతనే బలము తెచుచ్కొందుమని చెపుప్కొను మీరు, వయ్రథ్మైన దానినిబటిట్ 

సంతోషించు మీరు, 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

మారుక్ 4:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున అవి 

వెంటనే మొలిచెను గాని 

లూకా 8:6 => మరికొనిన్ రాతినేలను పడి, మొలిచి, చెమమ్లేనందున ఎండిపోయెను. 

వచనము 9 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

యెషయా 49:10 => వారియందు కరుణించువాడు వారిని తోడుకొనిపోవుచు నీటిబుగగ్లయొదద్ 

వారిని నడిపించును కాబటిట్ వారికి ఆకలియైనను దపిప్యైనను కలుగదు ఎండమావులైనను 

ఎండయైనను వారికి తగులదు.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 
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యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

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 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 2:7 => మీరు నేరుచ్కొనిన పర్కారముగా విశావ్సమందు సిథ్రపరచబడుచు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుటయందు విసత్రించుచు, ఆయనయందుండి నడుచుకొనుడి. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 129:6 => వారు ఇంటిమీద పెరుగు గడిడ్వలె నుందురు గాక ఎదుగకమునుపే అది 

వాడిపోవును  

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 
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మారుక్ 4:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున అవి 

వెంటనే మొలిచెను గాని 

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

లూకా 8:6 => మరికొనిన్ రాతినేలను పడి, మొలిచి, చెమమ్లేనందున ఎండిపోయెను. 

పర్కటన 16:8 => నాలుగవ దూత తన పాతర్ను సూరుయ్నిమీద కుమమ్రింపగా మనుషుయ్లను అగిన్తో 

కాలుచ్టకు సూరుయ్నికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

వచనము 10 

తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్ నీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో మాటలాడుచునాన్వని ఆయనను 

అడుగగా, ఆయన వారితో ఇటల్నెను 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

ఆదికాండము 3:18 => అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని 

పంట తిందువు; 

యిరిమ్యా 4:3 => యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ముళల్పొదలలో వితత్నములు చలల్క మీ బీడుపొలమును దునున్డి. 

యిరిమ్యా 4:4 => అవిధేయులై యుండుట మానుకొని మీ దుషట్కిర్యలనుబటిట్ యెవడును 

ఆరిప్వేయలేనంతగా నా ఉగర్త అగిన్వలె కాలచ్కుండునటుల్ యూదావారలారా, యెరూషలేము 

నివాసులారా, యెహోవాకు లోబడియుండుడి. 

మారుక్ 4:18 => ఇతరులు ముండల్పొదలలో వితత్బడినవారు;  

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 
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సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

మారుక్ 4:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

లూకా 8:7 => మరికొనిన్ ముండల్పొదల నడుమ పడెను; ముండల్పొదలు వాటితో మొలిచి వాటినణచి 

వేసెను. 

వచనము 11 

పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని వారికి 

అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 
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ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

2 సమూయేలు 23:19 => ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని 

మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 11:21 => ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై 

వారికి అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

యెషయా 61:11 => భూమి మొలకను మొలిపించునటుల్గాను తోటలో వితత్బడినవాటిని అది 

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మారుక్ 4:8 => కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

వచనము 12 

కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి కలిగినదియు వానియొదద్నుండి 

తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, వినుచుండియు వినకయు 

గర్హింపకయునునాన్రు. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 
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మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:23 => వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

పర్కటన 2:11 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. జయించువాడు 

రెండవ మరణమువలన ఏ హానియు చెందడు. 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 2:29 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:6 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:13 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

పర్కటన 13:9 => ఎవడైనను చెవి గలవాడైతే వినునుగాక; 

Page  of 1669 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 దినవృతాత్ంతములు 15:2 => ఆసా, యూదావారలారా, బెనాయ్మీనీయులారా, మీరందరు నా 

మాట వినుడి. మీరు యెహోవా పక్షపువారైనయెడల ఆయన మీ పక్షమున నుండును; మీరు 

ఆయనయొదద్ విచారణచేసినయెడల ఆయన మీకు పర్తయ్క్షమగును; మీరు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచును, 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

కీరత్నలు 49:1 => సరవ్జనులారా ఆలకించుడి. 

కీరత్నలు 78:1 => నా జనులారా, నా బోధకు చెవియొగుగ్డి నా నోటిమాటలకు చెవియొగుగ్డి 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

యెషయా 18:3 => పరవ్తములమీద ఒకడు ధవ్జమెతుత్నపుప్డు లోక నివాసులైన మీరు భూమిమీద 

కాపురముండు మీరు చూడుడి బాకా ఊదునపుప్డు ఆలకించుడి. 

యెషయా 32:9 => సుఖాసకిత్గల సతరీలారా, లేచి నా మాట వినుడి నిశిచ్ంతగానునన్ కుమారెత్లారా, నా 

మాట వినుడి. 

యిరిమ్యా 7:2 => నీవు యెహోవా మందిర దావ్రమున నిలువబడి ఈ మాట అచచ్టనే పర్కటింపుము 

యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుటకై యీ దావ్రములలో బడి పర్వేశించు యూదావారలారా, 

యెహోవా మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 3:27 => అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు 

చేయువారు గనుక నీవు వారియొదద్కు పోయి వినువాడు వినునుగాక విననొలల్నివాడు 

విననొలల్కయుండును గాక అని పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డని వారితో చెపప్వలెను. 

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  
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యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 13 

ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి, 

చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మారుక్ 4:10 => ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ 

ఉండినవారు ఆ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 
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మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 

మారుక్ 7:17 => ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు 

ఈ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయన నడుగగా 

మారుక్ 9:28 => ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 13:3 => ఆయన దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియుండగా, పేతురు 

యాకోబు యోహాను అందెర్య అనువారు ఆయనను చూచి 

లూకా 8:9 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ ఉపమాన భావమేమిటని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

వచనము 14 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్నది, వారి చెవులు 

వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  
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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 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

కీరత్నలు 25:8 => యెహోవా ఉతత్ముడును యథారథ్వంతుడునై యునాన్డు కావున తన 

మారగ్మునుగూరిచ్ ఆయన పాపులకు ఉపదేశించును.  

కీరత్నలు 25:9 => నాయ్యవిధులనుబటిట్ ఆయన దీనులను నడిపించును తన మారగ్మును దీనులకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 10:39 => ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొదద్ 

కూరుచ్ండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. 

Page  of 1673 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

లూకా 10:41 => అందుకు పర్భువు మారాత్, మారాత్, నీవనేకమైన పనులనుగూరిచ్ విచారముకలిగి 

తొందరపడుచునాన్వు గాని అవసరమైనది ఒకక్టే 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 7:17 => ఎవడైనను ఆయన చితత్ము చొపుప్న చేయ నిశచ్యించుకొనినయెడల, ఆ బోధ 

దేవునివలన కలిగినదో, లేక నా యంతట నేనే బోధించుచునాన్నో, వాడు తెలిసికొనును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:12 => అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గీర్సుదేశసుథ్లైన 

సతరీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశవ్సించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

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 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 
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1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

ఎఫెసీయులకు 1:9 => మనకు సంపూరణ్మైన జాఞ్నవివేచన కలుగుటకు, ఆ కృపను మనయెడల 

విసత్రింపజేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

కొలొసస్యులకు 2:2 => నేను ఎంతగా పోరాడుచునాన్నో మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. వారు 

పేర్మయందు అతుకబడి, సంపూరణ్ గర్హింపుయొకక్ సకలైశవ్రయ్ము కలిగినవారై, దేవుని మరమ్మైయునన్ 

కీర్సుత్ను, సప్షట్ముగా తెలిసికొనన్వారై, తమ హృదయములలో ఆదరణ పొందవలెనని వారందరికొరకు 

పోరాడుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:9 => విశావ్స మరమ్మును పవితర్మైన మనసాస్కిష్తో గైకొనువారై యుండవలెను. 

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. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

నాయ్యాధిపతులు 14:14 => కాగా అతడు బలమైనదానిలోనుండి తీపి వచెచ్ను, తిను దానిలోనుండి 

తిండి వచెచ్ను అనెను. మూడు దినములలోగా వారు ఆ విపుప్డు కథ భావమును చెపప్లేకపోయిరి. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 

1 రాజులు 10:3 => ఆమె వేసిన పర్శన్లనిన్టికి సొలొమోను పర్తుయ్తత్రము చెపెప్ను; రాజునకు 

మరుగైనదేదియు లేనందున ఆమె పర్శన్ వేసిన వాటనిన్టి భావము చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 17:4 => నీవు వారి హృదయమునకు జాఞ్నము మరుగుచేసితివి కావున నీవు వారిని 

హెచిచ్ంపవు. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 
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కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

కీరత్నలు 119:66 => నేను నీ ఆజఞ్లయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను మంచి వివేచన మంచి 

జాఞ్నము నాకు నేరుప్ము. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

సామెతలు 3:32 => కుటిలవరత్నుడు యెహోవాకు అసహుయ్డు యథారథ్వంతులకు ఆయన తోడుగా 

నుండును. 

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

యెషయా 8:16 => ఈ పర్మాణ వాకయ్మును కటుట్ము, ఈ బోధను ముదిర్ంచి నా శిషుయ్ల 

కపప్గింపుము. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 32:3 => చూచువారి కనున్లు మందముగా ఉండవు వినువారి చెవులు ఆలకించును. 

యెహెజేక్లు 34:11 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొఱఱ్లను 

వెదకి వాటిని కనుగొందును. 
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దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

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. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 13:18 => వితుత్వాని గూరిచ్న ఉపమానభావము వినుడి.  

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 16:15 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడిగెను. 

మతత్యి 20:17 => యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది 

శిషుయ్లను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 
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మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

మారుక్ 10:32 => వారు పర్యాణమై యెరూషలేమునకు వెళుల్చుండిరి. యేసు వారికి ముందు 

నడుచుచుండగా వారు విసమ్యమొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అపుప్డాయన మరల 

పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెపప్ నారంభించి 

లూకా 10:21 => ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుదాధ్తమ్యందు బహుగా ఆనందించి-తండీర్, 

ఆకాశమునకును భూమికిని పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి 

పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను; అవును తండీర్, ఆలాగు నీ దృషిట్కి 

అనుకూలమాయెను. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 9:37 => యేసు నీవాయనను చూచుచునాన్వు; నీతో మాటలాడుచునన్వాడు ఆయనే 

అనెను. 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 
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యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 14:2 => ఎందుకనగా భాషతో మాటలాడువాడు మనుషుయ్లతో కాదు దేవునితో 

మాటలాడుచునాన్డు; మనుషుయ్డెవడును గర్హింపడు గాని వాడు ఆతమ్వలన మరమ్ములను 

పలుకుచునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

కొలొసస్యులకు 4:3 => మరియు నేను బంధక ములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన కీర్సుత్ 

మరమ్మునుగూరిచ్ నేను బోధింపవలసిన విధముగానే  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 తిమోతి 3:7 => సతయ్విషయమైన అనుభవజాఞ్నము ఎపుప్డును పొందలేని అవివేక సతరీల యొకక్ 

యిండల్లో చొచిచ్, వారిని చెరపటుట్కొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 
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పర్కటన 1:20 => అనగా నా కుడిచేతిలో నీవు చూచిన యేడు నక్షతర్ములనుగూరిచ్న మరమ్మును, ఆ 

యేడు సువరణ్ దీపసత్ంభముల సంగతియు వార్యుము. ఆ యేడు నక్షతర్ములు ఏడు సంఘములకు 

దూతలు 

పర్కటన 2:17 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

జయించువానికి మరుగైయునన్ మనాన్ను భుజింపనితుత్ను. మరియు అతనికి తెలల్రాతినితుత్ను; ఆ 

రాతిమీద చెకక్బడిన యొక కొర్తత్ పేరుండును; పొందినవానికే గాని అది మరి యెవనికిని తెలియదు. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

వచనము 15 

గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని 

యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

మతత్యి 25:29 => కలిగిన పర్తివానికి ఇయయ్బడును అతనికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివాని 

యొదద్నుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును. 

మారుక్ 4:24 => మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో 

కొలుతురో మీకును అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

మారుక్ 4:25 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివానికి కలిగినదియు వానియొదద్నుండి 

తీసివేయబడునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 
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లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 
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యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

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 

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 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 
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యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

కీరత్నలు 25:14 => యెహోవా మరమ్ము ఆయనయందు భయభకుత్లు గలవారికి తెలిసియునన్ది 

ఆయన తన నిబంధనను వారికి తెలియజేయును.  

సామెతలు 8:9 => అవియనిన్యు వివేకికి తేటగాను తెలివినొందినవారికి యథారథ్ముగాను ఉనన్వి. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 

సామెతలు 14:6 => అపహాసకుడు జాఞ్నము వెదకుట వయ్రథ్ము. తెలివి గలవానికి జాఞ్నము 

సులభము. 

యెహెజేక్లు 34:11 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నేను నేనే నా గొఱఱ్లను 

వెదకి వాటిని కనుగొందును. 

హోషేయ 14:9 => జాఞ్నులు ఈ సంగతులు వివేచింతురు, బుదిధ్మంతులు వాటిని గర్హింతురు; 

ఏలయనగా యెహోవా మారగ్ములు చకక్నివి, నీతిమంతులు దాని ననుసరించి నడచుకొందురు గాని 

తిరుగుబాటు చేయువారి దారికి అది అడ డ్ము గనుక వారు తొటిర్లుల్దురు. 

మతత్యి 13:18 => వితుత్వాని గూరిచ్న ఉపమానభావము వినుడి.  

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 8:25 => అంతట ఆయన మరల తన చేతులు వాని కనున్లమీద నుంచగా, వాడు తేరిచూచి 

కుదురచ్బడి సమసత్మును తేటగా చూడసాగెను. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 
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లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 

యోహాను 1:50 => అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద నినున్ చూచితినని నేను 

చెపిప్నందువలన నీవు నముమ్చునాన్వా? వీటికంటె గొపప్ కారయ్ములు చూతువని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:32 => అపుప్డు సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తంతుర్లనుగా చేయునని చెపప్గా 

యోహాను 9:37 => యేసు నీవాయనను చూచుచునాన్వు; నీతో మాటలాడుచునన్వాడు ఆయనే 

అనెను. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

వచనము 16 

అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు వినుచునన్వి గనుక అవి 

ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:3 => ఆ గొపప్ శోధనలను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను 

మీరు కనున్లార చూచితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4 => అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను 

చెవులను యెహోవా నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు. 

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 
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యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 42:20 => నీవు అనేక సంగతులను చూచుచునాన్వు గాని గర్హింపకునాన్వు వారు చెవి 

యొగిగ్రిగాని వినకునాన్రు. 

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యిరిమ్యా 5:21 => కనున్లుండియు చూడకయు చెవులుండియు వినకయు నునన్ వివేకములేని 

మూఢులారా, ఈ మాట వినుడి. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 
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యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

సామెతలు 20:12 => వినగల చెవి చూడగల కనున్ ఈ రెండును యెహోవా కలుగచేసినవే. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యెషయా 48:8 => అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూరవ్మునుండి నీ చెవి 

తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమమ్కసుథ్డవై నీ తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని తిరుగుబాటు 

చేయువాడవని అనిపించుకొంటివని నాకు తెలియును.  

యెహెజేక్లు 17:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు 

వేయుము. ఎటల్నగా పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

Page  of 1689 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 20:49 => అయోయ్ పర్భువా యెహోవా వీడు గూఢమైన మాటలు పలుకువాడు కాడా 

అని వారు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురని నేనంటిని. 

దానియేలు 2:22 => ఆయన మరుగు మాటలను మరమ్ములను బయలుపరచును , 

అంధకారములోని సంగతులు ఆయనకు తెలియును; వెలుగు యొకక్ నివాససథ్లము ఆయనయొదద్ 

నునన్ది. 

మతత్యి 13:34 => నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుటిట్నది 

మొదలుకొని మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెపెప్దను  

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

యోహాను 10:6 => ఈ సాదృశయ్ము యేసు వారితో చెపెప్ను గాని ఆయన తమతో చెపిప్న 

సంగతులెటిట్వో వారు గర్హించుకొనలేదు. 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

వచనము 17 

అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు చూడకపోయిరి, మీరు 

వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 12:2 => నరపుతుర్డా, తిరుగుబాటు చేయువారిమధయ్ నీవు నివసించుచునాన్వు; వారు 

దోర్హులై యుండి, చూచుకనున్లు కలిగియు చూడకయునాన్రు; విను చెవులు కలిగియు 

వినకయునాన్రు. 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 
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మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

రోమీయులకు 11:8 => ఇందువిషయమై నేటివరకు దేవుడు వారికి నిదర్మతుత్గల మనసుస్ను, 

చూడలేని కనున్లను, వినలేని చెవులను ఇచిచ్యునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:9 => మరియు వారి భోజనము వారికి ఉరిగాను, బోనుగాను, ఆటంకముగాను 

వారి కిర్యలకు పర్తిఫలముగాను ఉండును గాక. 

రోమీయులకు 11:10 => వారు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లకు చీకటి కముమ్ను గాక. వారి 

వీపును ఎలల్పుప్డును వంగిపోవునటుల్ చేయుము అని దావీదు చెపుప్చునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 135:16 => వాటికి నోరుండియు పలుకవు కనున్లుండియు చూడవు 

యెషయా 28:13 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట యెహోవా వాకయ్ము మీకు వచుచ్ను.  

యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 
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యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెహెజేక్లు 17:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు 

వేయుము. ఎటల్నగా పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యెహెజేక్లు 20:49 => అయోయ్ పర్భువా యెహోవా వీడు గూఢమైన మాటలు పలుకువాడు కాడా 

అని వారు ననున్గూరిచ్ చెపుప్దురని నేనంటిని. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

యోహాను 10:6 => ఈ సాదృశయ్ము యేసు వారితో చెపెప్ను గాని ఆయన తమతో చెపిప్న 

సంగతులెటిట్వో వారు గర్హించుకొనలేదు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ చెపుప్ము. 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

వచనము 18 

వితుత్వాని గూరిచ్న ఉపమానభావము వినుడి.  

కీరత్నలు 119:70 => వారి హృదయము కొర్వువ్వలె మందముగా ఉనన్ది నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ 

ఆనందించుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 5:11 => ఇందునుగూరిచ్ మేము చెపప్వలసినవి అనేక సంగతులునన్వి గాని, మీరు 

వినుటకు మందులైనందున వాటిని విశదపరచుట కషట్ము. 
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యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 29:12 => మరియు నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలియనివానికి 

దానిని అపప్గించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును. 

యెషయా 44:20 => వాడు బూడిదె తినుచునాన్డు, వాని మనసుస్ మోసపోయినదై తపుప్దారిని వాని 

తీసికొనిపోవుచునన్ది వాడు తన ఆతమ్ను రకిష్ంచుకొనజాలడనియు నా కుడిచేతిలో అబదధ్మునన్ది గదా 

అనియు అనుకొనుటకు వానికి బుదిధ్ చాలదు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

2 తిమోతి 2:26 => పర్భువు యొకక్ దాసుడు అటిట్వారిని సాతివ్కముతో శికిష్ంచుచు, జగడమాడక 

అందరియెడల సాధువుగాను బోధింప సమరుథ్డుగాను, కీడును సహించువాడుగాను ఉండవలెను. 

హెబీర్యులకు 6:4 => ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచిచూచి, 

పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 
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హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

యెషయా 57:18 => నేను వారి పర్వరత్నను చూచితిని వారిని సవ్సథ్పరచుదును వారిని నడిపింతును 

వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదారుచ్దును.  

యిరిమ్యా 3:22 => భర్షుట్లైన బిడ డ్లారా, తిరిగిరండి; మీ అవిశావ్సమును నేను బాగుచేసెదను; నీవే 

మా దేవుడవైన యెహోవావు, నీయొదద్కే మేము వచుచ్చునాన్ము, 

యిరిమ్యా 17:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచుము నేను సవ్సథ్త నొందుదును, ననున్ 

రకిష్ంచుము నేను రకిష్ంపబడుదును, నేను నినున్ సోత్తిర్ంచుటకు నీవే కారణభూతుడవు.  

యిరిమ్యా 33:6 => నేను దానికి ఆరోగయ్మును సవ్సథ్తను మరల రపిప్ంచుచునాన్ను, వారిని 

సవ్సథ్పరచుచునాన్ను, వారికి సతయ్ సమాధానములను సమృదిధ్గా బయలుపరచెదను. 

హోషేయ 14:4 => వారు విశావ్సఘాతకులు కాకుండ నేను వారిని గుణపరచుదును. వారిమీదనునన్ 

నా కోపము చలాల్రెను, మనసూఫ్రిత్గా వారిని సేన్హింతును. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

లేవీయకాండము 13:29 => పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడ డ్మందేమి పొడ 

పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:28 => వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

కీరత్నలు 14:2 => వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అని యెహోవా ఆకాశమునుండి 

చూచి నరులను పరిశీలించెను 

కీరత్నలు 17:10 => వారు తమ హృదయమును కఠినపరచుకొనియునాన్రు వారి నోరు గరవ్ముగా 

మాటలాడును. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 
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యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  

యెషయా 59:1 => రకిష్ంపనేరక యుండునటుల్ యెహోవా హసత్ము కురుచకాలేదు విననేరక 

యుండునటుల్ ఆయన చెవులు మందము కాలేదు మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ డ్ముగా 

వచెచ్ను 

యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

యెహెజేక్లు 47:8 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను ఈ నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గానునన్ పర్దేశమునకు 

పారి అరబాలోనికి దిగి సముదర్ములో పడును, అపుప్డు సముదర్పునీళుల్ మంచినీళుల్ అగును. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 
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లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

యోహాను 8:37 => మీరు అబార్హాము సంతానమని నాకు తెలియును; అయినను మీలో నా 

వాకయ్మునకు చోటులేదు గనుక ననున్ చంప వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ చెపుప్ము. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 3:8 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, అరణయ్ములో శోధన దినమందు 

కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. 

వచనము 19 

ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, దుషుట్డు వచిచ్ వాని 

హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు వీడే. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 
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మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

లూకా 10:23 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచునన్ వాటిని చూచు కనున్లు 

ధనయ్ములైనవి; 

లూకా 10:24 => అనేకమంది పర్వకత్లును రాజులును, మీరు చూచుచునన్వి చూడగోరి చూడకయు, 

వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెపుప్చునాన్నని యేకాంతమందు వారితో అనెను. 

యోహాను 20:29 => యేసు నీవు ననున్ చూచి నమిమ్తివి, చూడక నమిమ్నవారు ధనుయ్లని అతనితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

ఎఫెసీయులకు 1:18 => ఆయన కీర్సుత్నందు వినియోగపరచిన బలాతిశయమునుబటిట్ విశవ్సించు 

మనయందు ఆయన చూపుచునన్ తన శకిత్యొకక్ అపరిమితమైన మహాతమ్య్మెటిట్దో, మీరు 

తెలిసికొనవలెనని,  

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => తన వైపునకు వారిని మళిల్ంచుటకై యెహోవా వారియొదద్కు 

పర్వకత్లను పంపగా ఆ పర్వకత్లు వారిమీద సాక్షయ్ము పలికిరిగాని వారు చెవియొగగ్క యుండిరి. 

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

యెషయా 18:3 => పరవ్తములమీద ఒకడు ధవ్జమెతుత్నపుప్డు లోక నివాసులైన మీరు భూమిమీద 

కాపురముండు మీరు చూడుడి బాకా ఊదునపుప్డు ఆలకించుడి. 

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  
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మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 20 

రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో దానినంగీకరించువాడు. 

లూకా 10:24 => అనేకమంది పర్వకత్లును రాజులును, మీరు చూచుచునన్వి చూడగోరి చూడకయు, 

వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెపుప్చునాన్నని యేకాంతమందు వారితో అనెను. 

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

హెబీర్యులకు 11:13 => వీరందరు ఆ వాగాద్నముల ఫలము అనుభవింపక పోయినను, 

దూరమునుండి చూచి వందనము చేసి, తాము భూమిమీద పరదేశులమును యాతిర్కులమునై 

యునాన్మని ఒపప్కొని, విశావ్సము గలవారై మృతినొందిరి. 

హెబీర్యులకు 11:39 => వీరందరు తమ విశావ్సము దావ్రా సాక్షయ్ము పొందినవారైనను. మనము 

లేకుండ సంపూరుణ్లు కాకుండు నిమితత్ము, 
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హెబీర్యులకు 11:40 => దేవుడు మనకొరకు మరి శేర్షఠ్మైనదానిని ముందుగా సిదధ్పరచెను గనుక 

వీరు వాగాద్నఫలము అనుభవింపలేదు. 

1 పేతురు 1:10 => మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూరిచ్ పర్వచించిన పర్వకత్లు ఈ రక్షణనుగూరిచ్ 

పరిశీలించుచు, తమయందునన్ కీర్సుత్ ఆతమ్ కీర్సుత్ విషయమైన శర్మలనుగూరిచ్యు,  

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:3 => యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇకక్డ సజీవులమైయునన్ 

మనతోనే యీ నిబంధన చేసెను. 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

పరమగీతము 8:1 => నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము చేసిన యొక సహోదరునివలె నీవు నాయెడల 

నుండిన నెంత మేలు! అపుప్డు నేను బయట నీకు ఎదురై ముదుద్లిడుదును ఎవరును ననున్ 

నిందింపరు.  

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:17 => అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 
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లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:23 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచునన్ వాటిని చూచు కనున్లు 

ధనయ్ములైనవి; 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 21 

అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, వాకయ్ము నిమితత్ము 

శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మారుక్ 4:14 => వితుత్వాడు వాకయ్ము వితుత్చునాన్డు. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 
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మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 4:18 => ఇతరులు ముండల్పొదలలో వితత్బడినవారు;  

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

మారుక్ 4:20 => మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి 

ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను; పకుష్లు వచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

లూకా 8:9 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ ఉపమాన భావమేమిటని ఆయనను అడుగగా 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

వచనము 22 

ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును ధనమోహమును ఆ 

వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 
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లూకా 8:11 => ఈ ఉపమాన భావమేమనగా, వితత్నము దేవుని వాకయ్ము. 

లూకా 8:12 => తోర్వ పర్కక్నుండువారు, వారు వినువారు గాని నమిమ్ రక్షణ పొందకుండునటుల్ 

అపవాది వచిచ్ వారి హృదయములోనుండి వాకయ్మెతిత్కొని పోవును. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 

Page  of 1706 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 
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సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

సామెతలు 18:2 => తన అభిపార్యములను బయలుపరచుటయందు సంతోషించును. 

యోహాను 3:19 => ఆ తీరుప్ ఇదే; వెలుగు లోకములోనికి వచెచ్ను గాని తమ కిర్యలు చెడ డ్వైనందున 

మనుషుయ్లు వెలుగును పేర్మింపక చీకటినే పేర్మించిరి. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ వారు వినినపుప్డు కొందరు 

అపహాసయ్ము చేసిరి; మరికొందరు దీనిగూరిచ్ నీవు చెపుప్నది ఇంకొకసారి విందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19 => అయితే తమ మతమును గూరిచ్యు, చనిపోయిన యేసు అను 

ఒకనిగూరిచ్యు ఇతనితో వారికి కొనిన్ వివాదములునన్టుట్ కనబడెను;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:20 => ఆ యేసు బర్దికియునాన్డని పౌలు చెపెప్ను. నేనటిట్ వాదముల 

విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనో యేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళిల్ అకక్డ వీటినిగూరిచ్ 

విమరిశ్ంపబడుటకు అతని కిషట్మవునేమో అని అడిగితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31 => ఈ మనుషుయ్డు మరణమునకైనను బంధకములకైనను 

తగినదేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32 => అందుకు అగిర్పప్ ఈ మనుషుయ్డు కైసరు ఎదుట చెపుప్కొందునని 

అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచుచ్నని ఫేసుత్తో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 
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లూకా 8:12 => తోర్వ పర్కక్నుండువారు, వారు వినువారు గాని నమిమ్ రక్షణ పొందకుండునటుల్ 

అపవాది వచిచ్ వారి హృదయములోనుండి వాకయ్మెతిత్కొని పోవును. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 2:14 => చినన్పిలల్లారా, మీరు తండిర్ని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యౌవనసుథ్లారా, మీరు బలవంతులు, దేవుని వాకయ్ము మీయందు నిలుచుచునన్ది; మీరు దుషుట్ని 

జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 13:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను; పకుష్లు వచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను 

కీరత్నలు 119:144 => నీ శాసనములు శాశవ్తమైన నీతిగలవి నేను బర్దుకునటుల్ నాకు తెలివి 

దయచేయుము. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

యెషయా 1:3 => ఎదుద్ తన కామందు నెరుగును గాడిద సొంతవాని దొడిడ్ తెలిసికొనును 

ఇశార్యేలుకు తెలివిలేదు నాజనులు యోచింపరు 

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 
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యెహెజేక్లు 31:18 => కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:37 => మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 

మించునది దుషుట్నినుండి పుటుట్నది. 

మతత్యి 7:27 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను, అపుప్డది 

కూలబడెను; దాని పాటు గొపప్దని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మారుక్ 4:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను. పకుష్లువచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను. 

మారుక్ 4:14 => వితుత్వాడు వాకయ్ము వితుత్చునాన్డు. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

యోహాను 8:37 => మీరు అబార్హాము సంతానమని నాకు తెలియును; అయినను మీలో నా 

వాకయ్మునకు చోటులేదు గనుక ననున్ చంప వెదకుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 
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రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

వచనము 23 

మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై యొకడు 

నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 13:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున 

అవి వెంటనే మొలిచెను గాని 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

1 సమూయేలు 11:13 => సౌలు నేడు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు రక్షణ కలుగజేసెను గనుక ఈ 

దినమున ఏ మనుషుయ్ని మీరు చంపవదద్నెను. 

1 సమూయేలు 11:14 => మనము గిలాగ్లునకు వెళిల్ రాజయ్పరిపాలన పదధ్తిని మరల 

సాథ్పించుకొందము రండని చెపిప్ సమూయేలు జనులను పిలువగా 

1 సమూయేలు 11:15 => జనులందరు గిలాగ్లునకు వచిచ్ గిలాగ్లులో యెహోవా సనిన్ధిని 

సమాధానబలులను అరిప్ంచి, యెహోవా సనిన్ధిని సౌలునకు పటాట్భిషేకము చేసిరి. సౌలును 

ఇశార్యేలీయులందరును అకక్డ బహుగా సంతోషించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => యాజకుడైన యెహోయాదా బర్దికిన దినములనిన్యు యోవాషు 

యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => రాజు పర్ధానయాజకుడగు యెహోయాదాను పిలిచి ఆ 

దురామ్రుగ్రాలైన అతలాయ్ కుమారులు దేవుని మందిరమును పాడుచేసి, యెహోవా మందిర 

సంబంధమైన పర్తిషోఠ్పకరణములననిన్టిని బయలుదేవత పూజకు ఉపయోగించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => అది సిదధ్మైన తరువాత మిగిలిన దర్వయ్మును రాజునొదద్కును 

యెహోయాదా యొదద్కును తీసికొనిరాగా వారు దానిచేత యెహోవా మందిరపు సేవయందు 
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ఉపయోగపడునటుల్ను, దహనబలుల నరిప్ంచుటయందు ఉపయోగపడునటుల్ను, ఉపకరణములను 

గరిటెలను వెండి బంగారముల ఉపకరణములను చేయించిరి. యెహోయాదాయునన్ యనిన్దినములు 

యెహోవా మందిరములో దహనబలులు నితయ్మును అరిప్ంపబడెను. 

కీరత్నలు 78:34 => వారిని ఆయన సంహరించినపుప్డు వారు ఆయనను వెదకిరి వారు తిరిగి 

హృదయపూరవ్కముగా దేవుని బతిమాలుకొనిరి. 

కీరత్నలు 78:35 => దేవుడు తమకు ఆశర్యదురగ్మనియు మహోనన్తుడైన దేవుడు తమకు 

విమోచకుడనియు వారు జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

కీరత్నలు 78:36 => అయినను వారి హృదయము ఆయనయెడల సిథ్రముగా నుండలేదు ఆయన 

నిబంధనను వారు నమమ్కముగా గైకొనలేదు 

కీరత్నలు 78:37 => నోటి మాటతో వారు ఆయనను ముఖసుత్తి చేసిరి తమ నాలుకలతో 

ఆయనయొదద్ బొంకిరి. 

కీరత్నలు 106:12 => అపుప్డు వారు ఆయన మాటలు నమిమ్రి ఆయన కీరిత్ గానము చేసిరి. 

కీరత్నలు 106:13 => అయినను వారు ఆయన కారయ్ములను వెంటనే మరచిపోయిరి ఆయన 

ఆలోచనకొరకు కనిపెటుట్కొనకపోయిరి. 

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 33:32 => నీవు వారికి వాదయ్ము బాగుగా వాయించుచు మంచి సవ్రము కలిగిన 

గాయకుడవుగా ఉనాన్వు, వారు నీ మాటలు విందురుగాని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనరు. 
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మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:13 => అపుప్డు సీమోను కూడ నమిమ్ బాపిత్సమ్ముపొంది ఫిలిపుప్ను 

ఎడబాయకుండి, సూచక కిర్యలును గొపప్ అదుభ్తములును జరుగుట చూచి విభార్ంతినొందెను. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

రూతు 1:15 => ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును 

తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

యోబు 8:12 => అది కోయబడకముందు బహు పచచ్గానునన్ది కాని యితర మొకక్లనిన్టికంటె 

తవ్రగా వాడిపోవును. 
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యోబు 8:19 => ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు 

పుటెట్దరు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మారుక్ 4:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున అవి 

వెంటనే మొలిచెను గాని 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 
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లూకా 8:6 => మరికొనిన్ రాతినేలను పడి, మొలిచి, చెమమ్లేనందున ఎండిపోయెను. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

యోహాను 2:23 => ఆయన పసాక్ (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ 

పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి ఆయన నామమందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

వచనము 24 

ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, తన పొలములో మంచి 

వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

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. 
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మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

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. 

యోబు 19:28 => జరిగినదాని కారణము నాలోనే ఉనన్దనుకొని మీరు మేము వానిని ఎటుల్ 

తరిమెదమా అని తలంచినయెడల 

సామెతలు 12:3 => భకిత్హీనతవలన ఎవరును సిథ్రపరచబడరు నీతిమంతుల వేరు కదలదు 

సామెతలు 12:12 => భకిత్హీనులు చెడ డ్వారికి దొరుకు దోపుడుసొముమ్ను అపేకిష్ంచుదురు 

నీతిమంతుల వేరు చిగురుచ్ను. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

యోహాను 6:26 => యేసు మీరు సూచనలను చూచుటవలన కాదుగాని రొటెట్లు భుజించి 

తృపిత్పొందుట వలననే ననున్ వెదకుచునాన్రని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 6:61 => యేసు తన శిషుయ్లు దీనినిగూరిచ్ సణుగుకొనుచునాన్రని తనకుతానే యెరిగి 

వారితో ఇటల్నెను దీనివలన మీరు అభయ్ంతరపడుచునాన్రా? 

యోహాను 6:62 => ఆలాగైతే మనుషయ్కుమారుడు మునుపునన్చోటునకు ఎకుక్ట మీరు 

చూచినయెడల ఏమందురు? 

యోహాను 6:63 => ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష పర్యోజనము. నేను 

మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు జీవమునైయునన్వి గాని 

యోహాను 6 : 6 4 = > మీలో విశవ్సించనివారు కొందరునాన్రని వారితో చెపెప్ను . 

విశవ్సించనివారెవరో, తనున్ అపప్గింపబోవువాడెవడో, మొదటినుండి యేసునకు తెలియును. 
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యోహాను 6:65 => మరియు ఆయన తండిర్చేత వానికి కృప అనుగర్హింపబడకుంటే ఎవడును 

నాయొదద్కు రాలేడని యీ హేతువునుబటిట్ మీతో చెపిప్తిననెను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 
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గలతీయులకు 6:15 => కొర్తత్సృషిట్ పొందుటయే గాని సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:17 => తన మహిమైశవ్రయ్ము చొపుప్న మీకు దయచేయవలెననియు, 

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. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

యోబు 27:9 => వానికి బాధ కలుగునపుప్డు దేవుడు వాని మొఱఱ్ వినువా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 
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హోషేయ 6:4 => ఎఫార్యిమూ, నినున్ నేనేమిచేతును? యూదా, నినున్ నేనేమిచేతును? తెలల్వారగానే 

కనబడు మేఘము ఎగిరిపోవునటుల్ను, పార్తఃకాలమున పడు మంచు ఆరిపోవునటుల్ను మీ భకిత్ 

నిలువకపోవును. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

Page  of 1720 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 
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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 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

లూకా 14:31 => మరియు ఏ రాజైనను మరియొక రాజుతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు తనమీదికి 

ఇరువదివేల మందితో వచుచ్వానిని పదివేలమందితో ఎదిరింప శకిత్ తనకు కలదో లేదో అని కూరుచ్ండి 

మొదట ఆలోచింపడా? 

లూకా 14:32 => శకిత్ లేనియెడల అతడింకను దూరముగా ఉనన్పుప్డే రాయబారము పంపి 

సమాధానము చేసికొన చూచును గదా. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 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. 

లూకా 21:14 => కాబటిట్ మేమేమి సమాధానము చెపుప్దుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని 

మీ మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనుడి. 
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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. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

హెబీర్యులకు 10:35 => కాబటిట్ మీ ధైరయ్మును విడిచిపెటట్కుడి; దానికి పర్తిఫలముగా గొపప్ 

బహుమానము కలుగును. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 
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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. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

నాయ్యాధిపతులు 7:3 => కాబటిట్ నీవు ఎవడు భయపడి వణకుచునాన్డో వాడు తవ్రపడి గిలాదు 

కొండ విడిచి తిరిగివెళల్వలెనని జనులు వినునటుల్గా పర్కటించుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. అపుప్డు 

జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగివెళిల్పోయిరి. 
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రూతు 1:15 => ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును 

తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 11:17 => దావీదును సొలొమోనును నడచిన మారగ్మందు మూడు 

సంవతస్రములు వారు నడచి, యూదా రాజయ్మును బలపరచి మూడు సంవతస్రములు సొలొమోను 

కుమారుడైన రెహబామునకు సహాయకులైరి. 

యోబు 8:19 => ఇదే అతని సంతోషకరమైన గతికి అంతము అతడునన్ ధూళినుండి ఇతరులు 

పుటెట్దరు. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 

యోబు 27:10 => వాడు సరవ్శకుత్నియందు ఆనందించునా? వాడు అనిన్ సమయములలో దేవునికి 

పార్రథ్న చేయునా? 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:165 => నీ ధరమ్శాసత్రమును పేర్మించువారికి ఎంతో నెమమ్దికలదు వారు తూలి 

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 

పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 
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యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మారుక్ 4:16 => అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు; 

లూకా 8:6 => మరికొనిన్ రాతినేలను పడి, మొలిచి, చెమమ్లేనందున ఎండిపోయెను. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

యోహాను 2:23 => ఆయన పసాక్ (పండుగ) సమయమున యెరూషలేములో ఉండగా, ఆ 

పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి ఆయన నామమందు విశావ్సముంచిరి. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:7 => మీరు బాగుగా పరుగెతుత్చుంటిరి; సతయ్మునకు విధేయులు కాకుండ 

మిముమ్ను ఎవడు అడ డ్గించెను? 
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హెబీర్యులకు 6:5 => దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రాబోవు యుగసంబంధమైన శకుత్ల పర్భావమును 

అనుభవించిన తరువాత తపిప్పోయినవారు, 

హెబీర్యులకు 10:38 => నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశావ్సమూలముగా జీవించును గాని 

అతడు వెనుకతీసినయెడల అతని యందు నా ఆతమ్కు సంతోషముండదు. 

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

పర్కటన 7:16 => వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూరుయ్ని యెండయైనను 

ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు, 

వచనము 25 

మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

మారుక్ 4:18 => ఇతరులు ముండల్పొదలలో వితత్బడినవారు;  

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 
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మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

మతత్యి 19:16 => ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను 

ఏ మంచి కారయ్ము చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 19:17 => అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? 

మంచివాడొకక్డే. నీవు జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ 

ఆజఞ్లని ఆయనను అడుగగ 

మతత్యి 19:18 => యేసు నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్ సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము, 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:20 => అందుకు ఆ యౌవనుడు ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే యునాన్ను; ఇకను నాకు 

కొదువ ఏమని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

ఆదికాండము 13:10 => లోతు తన కనున్లెతిత్ యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని చూచెను. యెహోవా 

సొదొమ గొమొఱాఱ్ అను పటట్ణములను నాశనము చేయకమునుపు సోయరుకు వచుచ్వరకు 

అదంతయు యెహోవా తోటవలెను ఐగుపుత్ దేశమువలెను నీళుల్ పారు దేశమై యుండెను. 

ఆదికాండము 13:11 => కాబటిట్ లోతు తనకు యొరాద్ను పార్ంతమంతటిని ఏరప్రచుకొని తూరుప్గా 

పర్యాణము చేసెను. అటుల్ వారు ఒకరికొకరు వేరై పోయిరి. 

ఆదికాండము 13:12 => అబార్ము కనానులో నివసించెను. లోతు ఆ మైదానమందునన్ పటట్ణముల 

పర్దేశములలో కాపురముండి సొదొమ దగగ్ర తన గుడారము వేసికొనెను.  

ఆదికాండము 13:13 => సొదొమ మనుషుయ్లు దుషుట్లును, యెహోవా దృషిట్కి బహు పాపులునై 

యుండిరి. 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

2 రాజులు 5:20 => అంతట దైవజనుడైన ఎలీషాకు సేవకుడగు గేహజీ సిరియనుడైన యీ 

నయమాను తీసికొనివచిచ్న వాటిని అంగీకరించుటకు నా యజమానునికి మనసుస్ లేకపోయెను గాని, 

యెహోవా జీవముతోడు నేను పరుగెతిత్కొనిపోయి అతని కలిసికొని అతనియొదద్ ఏదైనను 

తీసికొందుననుకొని 

2 రాజులు 5:21 => నయమానును కలిసికొనుటకై పోవుచుండగా, నయమాను తన వెనుకనుండి 

పరుగున వచుచ్చునన్ వానిని చూచి తన రథముమీదనుండి దిగి వానిని ఎదురొక్ని కేష్మమా అని 

అడిగెను. అతడు కేష్మమే అని చెపిప్ 
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2 రాజులు 5:22 => నా యజమానుడు నాచేత వరత్మానము పంపి పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఇదద్రు 

యౌవనులు ఎఫార్యిము మనయ్మునుండి నాయొదద్కు ఇపుప్డే వచిచ్రిగనుక నీవు వారికొరకు రెండు 

మణుగుల వెండియు రెండు దుసుత్ల బటట్లును దయచేయుమని సెలవిచుచ్చునాన్డనెను. 

2 రాజులు 5:23 => అందుకు నయమాను నీకు అనుకూలమైతే రెటిట్ంపు వెండి తీసికొనుమని 

బతిమాలి, రెండు సంచులలో నాలుగు మణుగుల వెండి కటిట్ రెండు దుసుత్ల బటట్లనిచిచ్, తన 

పనివారిలో ఇదద్రిమీద వాటిని వేయగా వారు గేహజీ ముందర వాటిని మోసికొనిపోయిరి. 

2 రాజులు 5:24 => మెటల్దగగ్రకు వారు రాగానే వారియొదద్నుండి గేహజీ వాటిని తీసికొని యింటిలో 

దాచి వారికి సెలవియయ్గా వారు వెళిల్పోయిరి. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

యిరిమ్యా 4:3 => యూదావారికిని యెరూషలేము నివాసులకును యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ముళల్పొదలలో వితత్నములు చలల్క మీ బీడుపొలమును దునున్డి. 

మారుక్ 10:23 => అపుప్డు యేసు చుటుట్ చూచి ఆసిత్గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట 

ఎంతో దురల్భమని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 
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మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

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 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళిల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 
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లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

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. 

1 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 
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1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

కీరత్నలు 52:7 => ఇదిగో దేవుని తనకు దురగ్ముగా నుంచుకొనక తన ధనసమృదిధ్యందు 

నమిమ్కయుంచి తన చేటును బలపరచుకొనినవాడు వీడేయని చెపుప్కొనుచు వానిని చూచి నవువ్దురు.  

కీరత్నలు 62:10 => బలాతాక్రమందు నమిమ్కయుంచకుడి దోచుకొనుటచేత గరవ్పడకుడి ధనము 

హెచిచ్నను దానిని లక్షయ్పెటట్కుడి. 

సామెతలు 11:28 => ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె 

వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 23:5 => నీవు దానిమీద దృషిట్ నిలిపినతోడనే అది లేకపోవును నిశచ్యముగా అది 

రెకక్లు ధరించి యెగిరిపోవును. పకిష్రాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునటుల్ అది ఎగిరి పోవును. 

పర్సంగి 4:8 => ఒంటరిగానునన్ ఒకడు కలడు, అతనికి జతగాడు లేడు కుమారుడు లేడు 

సహోదరుడు లేడు; అయినను అతడు ఎడతెగక కషట్పడును; అతని కనున్ ఐశవ్రయ్ముచేత 

తృపిత్పొందదు, అతడు సుఖమనునది నేనెరుగక ఎవరి నిమితత్ము కషట్పడుచునాన్నని అనుకొనడు; 

ఇదియు వయ్రథ్మైనదై బహు చింత కలిగించును. 

పర్సంగి 5:10 => దర్వయ్ము నపేకిష్ంచువాడు దర్వయ్ముచేత తృపిత్ నొందడు, ధనసమృదిధ్ 

నపేకిష్ంచువాడు దానిచేత తృపిత్ నొందడు; ఇదియు వయ్రథ్మే. 

పర్సంగి 5:11 => ఆసిత్ యెకుక్వైనయెడల దాని భకిష్ంచువారును ఎకుక్వ అగుదురు; కనున్లార 

చూచుటయే గాక ఆసిత్పరునికి తన ఆసిత్వలని పర్యోజనమేమి? 

పర్సంగి 5:13 => సూరుయ్ని కిర్ంద మనసుస్నకు ఆయాసకరమైనదొకటి జరుగుట నేను చూచితిని. 

అదేదనగా ఆసిత్గలవాడు తన ఆసిత్ని దాచిపెటుట్కొని తనకు నాశనము తెపిప్ంచుకొనును. 
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పర్సంగి 5:14 => అయితే ఆ ఆసిత్ దురదృషట్మువలన నశించిపోవును; అతడు పుతుర్లు గలవాడైనను 

అతని చేతిలో ఏమియు లేకపోవును. 

మారుక్ 4:19 => వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి 

ఇతరమైన అపేక్షలును లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

లూకా 18:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటెదూరుట సులభమని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

లూకా 8:14 => ముండల్ పొదలలో పడిన (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా, విని కాలము 

గడిచినకొలది యీ జీవనసంబంధమైన విచారములచేతను ధనభోగములచేతను అణచివేయబడి 

పరిపకవ్ముగా ఫలింపనివారు. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

Page  of 1735 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

సామెతలు 24:31 => ఇదిగో దానియందంతట ముండల్ తుపప్లు బలిసియుండెను. దూలగొండుల్ 

దాని కపిప్యుండెను దాని రాతి గోడ పడియుండెను. 

పర్సంగి 3:11 => దేనికాలమునందు అది చకక్గా నుండునటుల్ సమసత్మును ఆయన 

నియమించియునాన్డు; ఆయన శాశవ్తకాల జాఞ్నమును నరుల హృదయమందుంచియునాన్డు గాని 

దేవుడు చేయు కిర్యలను పరిశీలనగా తెలిసికొనుటకు అది చాలదు. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

మారుక్ 4:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళిల్పోయెను. 

లూకా 8:7 => మరికొనిన్ ముండల్పొదల నడుమ పడెను; ముండల్పొదలు వాటితో మొలిచి వాటినణచి 

వేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:32 => మీరు చింత లేనివారై యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. పెండిల్ కానివాడు 

పర్భువును ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 
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2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 26 

మొలకలు పెరిగి గింజ పటిట్నపుప్డు గురుగులు కూడ అగపడెను. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

మారుక్ 4:20 => మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి 

ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

సామెతలు 1:5 => జాఞ్నము గలవాడు విని పాండితయ్ము వృదిధ్ చేసికొనును వివేకము గలవాడు 

ఆలకించి నీతి సూతర్ములను సంపాదించుకొనును. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 2:5 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట యెటిట్దో నీవు గర్హించెదవు 

దేవుని గూరిచ్న విజాఞ్నము నీకు లభించును. 

సామెతలు 2:6 => యెహోవాయే జాఞ్నమిచుచ్వాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి 

వచుచ్ను. 
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 36:26 => నూతన హృదయము మీకిచెచ్దను, నూతన సవ్భావము మీకు 

కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచెచ్దను. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడ డ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 1:13 => వారు దేవునివలన పుటిట్నవారే గాని, రకత్మువలన నైనను శరీరేచఛ్వలన నైనను 

మానుషేచఛ్వలన నైనను పుటిట్నవారు కారు. 

యోహాను 8:47 => దేవుని సంబంధియైనవాడు దేవుని మాటలు వినును. మీరు దేవుని సంబంధులు 

కారు గనుకనే మీరు వినరని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 17:7 => నీవు నాకు అనుగర్హించిన మాటలు నేను వారికిచిచ్యునాన్ను; వారామాటలను 

అంగీకరించి, నేను నీయొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని నిజముగా ఎరిగి, నీవు ననున్ పంపితివని 

నమిమ్రి గనుక 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:14 => అపుప్డు లూదియయను దైవభకిత్గల యొక సతరీ వినుచుండెను. 

ఆమె ఊదారంగు పొడిని అముమ్ తుయతైర పటట్ణసుథ్రాలు. పర్భువు ఆమె హృదయము తెరచెను గనుక 

పౌలు చెపిప్న మాటలయందు లక్షయ్ముంచెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11 => వీరు థెసస్లొనీకలో ఉనన్ వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక 

ఆసకిత్తో వాకయ్మును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెపిప్న సంగతులు ఆలాగునన్వో లేవో అని 

పర్తిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచిచ్రి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

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 4:2 => వారికి పర్కటింపబడినటుల్ మనకును సువారత్ పర్కటింపబడెను, గాని వారు 

వినిన వారితో విశావ్సము గలవారై కలిసియుండలేదు గనుక వినన్ వాకయ్ము వారికి 

నిష పర్యోజనమైనదాయెను.  

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

యాకోబు 1:21 => అందుచేత సమసత్ కలమ్షమును, విఱఱ్వీగుచునన్ దుషట్తవ్మును మాని, లోపల 

నాటబడి మీ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు శకిత్గల వాకయ్మును సాతివ్కముతో అంగీకరించుడి. 

యాకోబు 1:22 => మీరు వినువారు మాతర్మైయుండి మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుండ, 

వాకయ్పర్కారము పర్వరిత్ంచువారునై యుండుడి. 
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1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 1:2 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రమునందు ఆనందించుచు దివారాతర్ము దానిని ధాయ్నించువాడు 

ధనుయ్డు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

కీరత్నలు 92:14 => నాకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవా యథారథ్వంతుడనియు ఆయనయందు ఏ 

చెడుతనమును లేదనియు పర్సిదిధ్ చేయుటకై 

కీరత్నలు 92:15 => వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురుపెటుట్చుందురు సారము కలిగి 

పచచ్గానుందురు. 

లూకా 6:43 => ఏ మంచి చెటుట్నను పనికిమాలిన ఫలములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెటుట్న 

మంచి ఫలములు ఫలింపవు. 

Page  of 1740 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 6:44 => పర్తి చెటుట్ తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండల్పొదలో అంజూరపు పండుల్ 

ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో దార్క్షపండుల్ కోయరు. 

లూకా 13:9 => అది ఫలించిన సరి, లేనియెడల నరికించివేయుమని అతనితో చెపెప్ను.  

యోహాను 15:1 => నేను నిజమైన దార్కాష్వలిల్ని, నా తండిర్ వయ్వసాయకుడు. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:3 => నేను మీతో చెపిప్న మాటనుబటిట్ మీరిపుప్డు పవితుర్లై యునాన్రు. 

యోహాను 15:4 => నాయందు నిలిచియుండుడి, మీయందు నేనును నిలిచియుందును. తీగె 

దార్కాష్వలిల్లో నిలిచియుంటేనేగాని తనంతట తానే యేలాగు ఫలింపదో, ఆలాగే నాయందు 

నిలిచియుంటేనే కాని మీరును ఫలింపరు. 

యోహాను 15:5 => దార్కాష్వలిల్ని నేను, తీగెలు మీరు. ఎవడు నాయందు నిలిచియుండునో నేను 

ఎవనియందు నిలిచియుందునో వాడు బహుగా ఫలించును; నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియు 

చేయలేరు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 15:8 => మీరు బహుగా ఫలించుటవలన నా తండిర్ మహిమపరచబడును; ఇందువలన 

మీరు నా శిషుయ్లగుదురు. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 
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గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:11 => వారై కీర్సుత్ దినమునకు నిషక్పటులును నిరోద్షులును కావలెననియు 

పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

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 6:7 => ఎటల్నగా, భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు వరష్మును తార్గి, 

యెవరికొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని 

ఆశీరవ్చనము పొందును. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 
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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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:1 => మెటుట్కు సహోదరులారా, మేము పర్భువైన యేసు దావ్రా మీకిచిచ్న 

ఆజఞ్ను మీరెరుగుదురు. 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 26:12 => ఇసాస్కు ఆ దేశమందునన్వాడై వితత్నము వేసి ఆ సంవతస్రము నూరంతలు 

ఫలము పొందెను. యెహోవా అతనిని ఆశీరవ్దించెను గనుక ఆ మనుషుయ్డు గొపప్వాడాయెను. 

2 సమూయేలు 23:19 => ఇతడు ఆ ముపప్దిమందిలో ఘనుడై వారికి అధిపతియాయెను గాని 

మొదటి ముగుగ్రితో సమానుడు కాకపోయెను. 

కీరత్నలు 85:12 => యెహోవా ఉతత్మమైనదాని ననుగర్హించును మన భూమి దాని ఫలమునిచుచ్ను. 

యెషయా 61:11 => భూమి మొలకను మొలిపించునటుల్గాను తోటలో వితత్బడినవాటిని అది 

మొలిపించునటుల్గాను నిశచ్యముగా సమసత్ జనముల యెదుట పర్భువగు యెహోవా నీతిని 

సోత్తర్మును ఉజీజ్వింపజేయును.  
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దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మారుక్ 4:8 => కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించెను. 

లూకా 8:8 => మరికొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించెననెను. ఈ 

మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినును గాక అని బిగగ్రగా చెపెప్ను.  

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:14 => సమరయవారు దేవుని వాకయ్ము అంగీకరించిరని 

యెరూషలేములోని అపొసత్లులు విని, పేతురును యోహానును వారియొదద్కు పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

వచనము 27 

అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ పొలములో మంచి 

వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

నాయ్యాధిపతులు 14:13 => మీరు దాని నాకు తెలుపలేక పోయినయెడల మీరు ముపప్ది సనన్పు 

నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను నాకియయ్వలెనని వారితో చెపప్గా వారు మేము ఒపుప్కొందుము, నీ 

విపుప్డు కథను వేయుమని అతనితో చెపిప్రి. 

యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

యెషయా 28:13 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట యెహోవా వాకయ్ము మీకు వచుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 17:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు 

వేయుము. ఎటల్నగా పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:30 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను దేవుని రాజయ్మును ఎటుల్ పోలెచ్దము? ఏ 

ఉపమానముతో దానిని ఉపమించెదము? 

లూకా 13:18 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము దేనిని పోలియునన్ది? దేనితో దాని పోలుత్ను? 

లూకా 13:20 => మరల ఆయన దేవుని రాజయ్మును దేనితో పోలుత్ను? 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 13:37 => అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

కొలొసస్యులకు 1:5 => మీయొదద్కు వచిచ్న సువారత్ సతయ్మునుగూరిచ్న బోధవలన ఆ 

నిరీక్షణనుగూరిచ్ మీరు ఇంతకుముందు వింటిరి. 

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

ఆదికాండము 1:12 => భూమి గడిడ్ని తమ తమ జాతి పర్కారము వితత్నములిచుచ్ చెటల్ను, తమ తమ 

జాతి పర్కారము తమలో వితత్నములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు 

చూచెను 
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మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 

వచనము 28 

ఇది శతుర్వు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెపప్గా, ఆ దాసులు మేము వెళిల్ వాటిని పెరికి కూరుచ్ట 

నీకిషట్మా? అని అతనిని అడిగిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

యెషయా 56:9 => పొలములోని సమసత్ జంతువులారా, అడవిలోని సమసత్ మృగములారా, 

భకిష్ంచుటకు రండి. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

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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గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకిత్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

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  
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2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

1 రాజులు 3:20 => కాబటిట్ మధయ్ రాతిర్ యిది లేచి నీ దాసినైన నేను నిదిర్ంచుచుండగా వచిచ్, నా 

పర్కక్లోనుండి నా బిడ డ్ను తీసికొని తన కౌగిటిలో పెటుట్కొని, చచిచ్న తన పిలల్ను నా కౌగిటిలో 

ఉంచెను. 

నెహెమాయ్ 13:6 => ఆ సమయములో నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు. ఎందుకనగా బబులోను 

దేశపు రాజైన అరత్హషసత్ యేలుబడియందు ముపప్ది రెండవ సంవతస్రమున నేను రాజును దరిశ్ంచి 

కొనిన్దినములైన తరువాత రాజునొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

వచనము 29 

అందుకతడు వదుద్; గురుగులను పెరుకుచుండగా, వాటితోకూడ ఒకవేళ గోధుమలను పెలల్గింతురు. 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  
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మారుక్ 4:27 => రాతిర్ంబగళుల్ నిదర్పోవుచు, మేలొక్నుచు నుండగా, వానికి తెలియనిరీతిగా ఆ 

వితత్నము మొలిచి పెరిగినటే ల్ దేవుని రాజయ్మునన్ది. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

మారుక్ 4:29 => పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ 

కోయునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:3 => వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మారుక్ 4:28 => భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు 

గింజలను తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

వచనము 30 

కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను ముందుగాకూరిచ్ 

వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని కోతగాండర్తో 

చెపుప్దుననెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 
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1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై 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 16:10 => తిమోతి వచిచ్నయెడల అతడు మీయొదద్ నిరభ్యుడై యుండునటుల్ 

చూచుకొనుడి, నావలెనే అతడు పర్భువు పనిచేయుచునాన్డు 

2 కొరిందీయులకు 5:18 => సమసత్మును దేవునివలననైనవి; ఆయన మనలను కీర్సుత్దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొని, ఆ సమాధానపరచు పరిచరయ్ను మాకు అనుగర్హించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:19 => అదేమనగా, దేవుడు వారి అపరాధములను వారిమీద మోపక, 

కీర్సుత్నందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు, ఆ సమాధాన వాకయ్మును మాకు 

అపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:20 => కావున దేవుడు మాదావ్రా వేడుకొనినటుట్ మేము కీర్సుత్కు 

రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని కీర్సుత్ పక్షముగా మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 6:4 => మా పరిచరయ్ నిందింపబడకుండు నిమితత్ము ఏ విషయములోనైనను 

అభయ్ంతరమేమియు కలుగజేయక 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  
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ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

1 కొరిందీయులకు 1:11 => నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిముమ్నుగూరిచ్ 

కోల్యె యింటివారివలన నాకు తెలియవచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 15:16 => మృతులు లేపబడనియెడల కీర్సుత్కూడ లేపబడలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:17 => కీర్సుత్ లేపబడనియెడల మీ విశావ్సము వయ్రథ్మే, మీరింకను మీ 

పాపములలోనే యునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:18 => అంతేకాదు, కీర్సుత్నందు నిదిర్ంచిన వారును నశించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 15:21 => మనుషుయ్ని దావ్రా మరణము వచెచ్ను గనుక మనుషుయ్ని దావ్రానే 

మృతుల పునరుతాథ్నమును కలిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:22 => ఆదామునందు అందరు ఏలాగు మృతిపొందుచునాన్రో, ఆలాగుననే 

కీర్సుత్నందు అందరు బర్దికింపబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:23 => పర్తివాడును తన తన వరుసలోనే బర్దికింపబడును; పర్థమ ఫలము 

కీర్సుత్; తరువాత కీర్సుత్ వచిచ్నపుడు ఆయనవారు బర్దికింపబడుదురు. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

1 కొరిందీయులకు 15:29 => ఇటుల్ కానియెడల మృతులకొరకై బాపిత్సమ్ము పొందువారేమిచేతురు? 

మృతులేమాతర్మును లేపబడనియెడల మృతులకొరకు వారు బాపిత్సమ్ము పొందనేల? 

1 కొరిందీయులకు 15:30 => మరియు మేము గడియ గడియకు పార్ణ భయముతో నుండనేల? 
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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.  

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

1 కొరిందీయులకు 15:34 => నీతిపర్వరత్న గలవారై మేలొక్ని, పాపము చేయకుడి; దేవుని గూరిచ్న 

జాఞ్నము కొందరికి లేదు. మీకు సిగుగ్ కలుగుటకై యిటుల్ చెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

గలతీయులకు 3:2 => ఇది మాతర్మే మీవలన తెలిసికొన గోరుచునాన్ను; ధరమ్శాసత్ర సంబంధ 

కిర్యలవలన ఆతమ్ను పొందితిరా లేక విశావ్సముతో వినుటవలన పొందితిరా? 

గలతీయులకు 3:3 => మీరింత అవివేకులైతిరా? మొదట ఆతామ్నుసారముగా ఆరంభించి, యిపుప్డు 

శరీరానుసారముగా పరిపూరుణ్లగుదురా?  

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 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

మతత్యి 13:37 => అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 

వచనము 31 

ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు తీసికొని తన పొలములో 

వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 
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లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 9:52 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళుల్టకు మనసుస్ సిథ్రపరచుకొని, తనకంటె ముందుగా 

దూతలను పంపెను. వారు వెళిల్ ఆయనకు బస సిదధ్ము చేయవలెనని సమరయుల యొక గార్మములో 

పర్వేశించిరి గాని 

లూకా 9:53 => ఆయన యెరూషలేమునకు వెళల్ నభిముఖుడైనందున వారాయనను చేరుచ్కొనలేదు. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

Page  of 1755 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

2 కొరిందీయులకు 2:8 => కావున వానియెడల మీ పేర్మను సిథ్రపరచవలెనని మిముమ్ను 

బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2:9 => మీరనిన్ విషయములందు విధేయులైయునాన్రేమో అని మీ యోగయ్త 

తెలిసికొనుటకే గదా పూరవ్ము వార్సితిని. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 2 : 1 1 = > నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను 

మోసపరచకుండునటుల్, మీ నిమితత్ము, కీర్సుత్ సముఖమునందు క్షమించియునాన్ను; సాతాను 

తంతర్ములను మనము ఎరుగనివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:14 => సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా అకర్మముగా 

నడుచుకొనువారికి బుదిధ్ చెపుప్డి, ధైరయ్ము చెడినవారిని దైరయ్పరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియుయ్డి, 

అందరియెడల దీరఘ్శాంతము గలవారై యుండుడి. 

యూదా 1:22 => సందేహపడువారిమీద కనికరము చూపుడి. 

యూదా 1:23 => అగిన్లోనుండి లాగినటుట్ కొందరిని రకిష్ంచుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవితర్ 

పర్వరత్నకు ఏ మాతర్ము నొపుప్కొనక దానిని అసహియ్ంచుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.  

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 32 

అది వితత్నములనిన్టిలో చినన్దేగాని పెరిగినపుప్డు కూరమొకక్లనిన్టిలో పెదద్దై ఆకాశపకుష్లు వచిచ్ 

దాని కొమమ్లయందు నివసించునంత చెటట్గును. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

మారుక్ 9:39 => అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ 

చులకనగా నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

వచనము 33 

ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ తీసికొని పిండి అంతయు 

పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:14 => కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

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. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 
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మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

1 తిమోతి 5:24 => కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి నాయ్యపు తీరుప్నకు ముందుగా 

నడుచుచునన్వి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళుల్చునన్వి. 

1 సమూయేలు 25:29 => నినున్ హింసించుటకైనను నీ పార్ణము తీయుటకైనను ఎవడైన 

ఉదేద్శించినయెడల, నా యేలినవాడవగు నీ పార్ణము నీ దేవుడైన యెహోవా యొదద్నునన్ 

జీవపుమూటలో కటట్బడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినటుల్ ఆయన నీ శతుర్వుల పార్ణములను 

విసరివేయును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

యెషయా 27:10 => పార్కారముగల పటట్ణము నిరజ్నమై అడవివలె విడువబడును విసరిజ్ంపబడిన 

నివాససథ్లముగా నుండును అకక్డ దూడలు మేసి పండుకొని దాని చెటల్కొమమ్లను తినును.  

యెషయా 27:11 => దానికొమమ్లు ఎండినవై విరిచివేయబడును సతరీలు వచిచ్ వాటిని 

తగలబెటుట్దురు. వారు బుదిధ్గల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. 

వారిని పుటిట్ంచినవాడు వారికి దయచూపడు. 

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 15:5 => కాలకముందు అది యే పనికిని తగకపోయెనే; అగిన్ దానియందు రాజి దాని 

కాలిచ్న తరువాత అది పనికివచుచ్నా? 
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యెహెజేక్లు 15:6 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను 

అగిన్కపప్గించిన దార్క్షచెటుట్ అడవిచెటల్లో ఏలాటిదో యెరూషలేము కాపురసుథ్లును ఆలాటివారే గనుక 

నేను వారిని అపప్గింపబోవుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 15:7 => నేను వారిమీద కఠినదృషిట్ నిలుపుదును, వారు అగిన్ని తపిప్ంచుకొనినను 

అగిన్యే వారిని దహించును; వారియెడల నేను కఠినదృషిట్ గలవాడనై యుండగా నేనే యెహోవానని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:8 => నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన 

కలుగునటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్ 

ఆశీరవ్దించును. 

2 రాజులు 10:23 => యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా యెహూ యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను ఇచచ్ట మీయొదద్నుండనియయ్క బయలునకు 

మొర్కుక్వారు మాతర్మే యుండునటుల్ జాగర్తత్ చేయుడని బయలునకు మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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యోబు 39:12 => అది నీ ధానయ్మును ఇంటికి తెచిచ్ నీ కళల్మందునన్ ధానయ్మును కూరుచ్నని దాని 

నముమ్దువా? 

కీరత్నలు 37:38 => భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు 

రక్షణాధారము 

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

యిరిమ్యా 51:33 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు బబులోనుపురము చదరము చేయబడిన కళల్మువలె ఆయెను ఇంక కొంతసేపటికి 

దానికి కోతకాలము వచుచ్ను.  

యెహెజేక్లు 22:19 => కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరందరును మషుట్వంటి 

వారైతిరి. నేను మిముమ్ను యెరూషలేము మధయ్ను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు ఇతత్డియు 

ఇనుమును సీసమును తగరమును పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్ ఊది కరిగించినటుల్ 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడ డ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:29 => పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ 

కోయునని చెపెప్ను. 

Page  of 1761 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

వచనము 34 

నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని 

మరుగుచేయబడిన సంగతులను తెలియజెపెప్దను  

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

లూకా 19:11 => వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున 

ఉండుటవలనను, దేవుని రాజయ్ము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక 

ఉపమానము చెపెప్ను. ఏమనగా, 

లూకా 20:9 => అంతట ఆయన పర్జలతో ఈ ఉపమానము చెపప్సాగెను ఒక మనుషుయ్డు దార్క్షతోట 

నాటించి, కాపులకు గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరముపోయి బహుకాలముండెను. 

మారుక్ 4:30 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను దేవుని రాజయ్మును ఎటుల్ పోలెచ్దము? ఏ 

ఉపమానముతో దానిని ఉపమించెదము? 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 4:32 => వితత్బడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూరమొకక్లనిన్టికంటె పెదద్దై గొపప్ 

కొమమ్లు వేయును గనుక ఆకాశపకుష్లు దాని నీడను నివసింపగలవనెను. 

లూకా 13:18 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము దేనిని పోలియునన్ది? దేనితో దాని పోలుత్ను? 
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లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

హోషేయ 14:6 => అతని కొమమ్లు విశాలముగా పెరుగును, ఒలీవచెటుట్నకు కలిగినంత 

సౌందరయ్ము అతనికి కలుగును, లెబానోనుకునన్ంత సువాసన అతనికుండును. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  

వచనము 35 

అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని జనసమూహములకు 

ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 
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కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  

కీరత్నలు 72:17 => అతని పేరు నితయ్ము నిలుచును అతని నామము సూరుయ్డునన్ంతకాలము 

చిగురుచ్చుండును అతనినిబటిట్ మనుషుయ్లు దీవింపబడుదురు అనయ్జనులందరును అతడు ధనుయ్డని 

చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 72:18 => దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలుయొకక్ దేవుడు సుత్తింపబడును గాక ఆయన 

మాతర్మే ఆశచ్రయ్కారయ్ములు చేయువాడు. 

కీరత్నలు 72:19 => ఆయన మహిమగల నామము నితయ్ము సుత్తింపబడును గాక సరవ్భూమియు 

ఆయన మహిమతో నిండియుండును గాక. ఆమేన  . ఆమేన . యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు 

ముగిసెను. 

యెషయా 2:2 => అంతయ్దినములలో పరవ్తములపైన యెహోవా మందిర పరవ్తము పరవ్త 

శిఖరమున సిథ్రపరచబడి కొండల కంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడును పర్వాహము వచిచ్నటుల్ సమసత్ 

అనయ్జనులు దానిలోనికి వచెచ్దరు  

యెషయా 2:3 => ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా 

వాకుక్ బయలువెళుల్ను. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్ యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును మనము ఆయన తోర్వలలో నడుతము అని చెపుప్కొందురు.  

యెషయా 2:4 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనయ్జనులకు నాయ్యము తీరుచ్ను అనేక జనములకు 

తీరుప్తీరుచ్ను వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను 

సాగగొటుట్దురు జనముమీదికి జనము ఖడగ్మెతత్క యుండును యుదధ్ముచేయ నేరుచ్కొనుట ఇక 

మానివేయును.  

యెహెజేక్లు 47:1 => అతడు మందిరపు గుమమ్మునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను; మందిరము 

తూరుప్ముఖముగా ఉండెను, నేను చూడగా మందిరపు గడపకిర్ందనుండి నీళుల్ ఉబికి తూరుప్గా 
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పారుచుండెను. ఆ నీళుల్ బలిపీఠమునకు దకిష్ణముగా మందిరపు కుడిపర్కక్ను కిర్ందనుండి 

పారుచుండెను, 

యెహెజేక్లు 47:2 => పిమమ్ట ఆయన ఉతత్రపు గుమమ్పు మారగ్ముగా ననున్ నడిపించి చుటుట్ తిర్పిప్ 

తూరుప్నకు పోవుదారిని బయటిగుమమ్మునకు తోడుకొనివచెచ్ను. నేను చూడగా అచచ్ట గుమమ్పు 

కుడిపర్కక్ను నీళుల్ ఉబికి పారుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 47:3 => ఆ మనుషుయ్డు కొలనూలు చేతపటుట్కొని తూరుప్ మారగ్మున బయలువెళిల్ 

వెయియ్ మూరలు కొలిచి ఆ నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ చీలమండ లోతుండెను.  

యెహెజేక్లు 47:4 => ఆయన మరి వెయియ్ మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ 

మోకాళల్ లోతుండెను, ఇంక ఆయన వెయియ్మూరలు కొలిచి నీళల్గుండ ననున్ నడిపింపగా నీళుల్ 

మొలలోతుండెను. 

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 
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ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

మీకా 4:1 => అంతయ్దినములలో యెహోవా మందిరపరవ్తము పరవ్తముల శిఖరమున సిథ్రపరచబడి 

కొండలకంటె ఎతుత్గా ఎతత్బడగా పర్వాహము వచిచ్నటుల్ జనులు దానిలోనికి వతుత్రు. 

మీకా 4:2 => కాబటిట్ ఆ కాలమున అనయ్జనులనేకులు వచిచ్ సీయోనులోనుండి ధరమ్శాసత్రమును, 

యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాకుక్ను బయలువెళుల్ను; యాకోబు దేవుని మందిరమునకు 

యెహోవా పరవ్తమునకు మనము వెళుల్దము రండి, ఆయన తన మారగ్ముల విషయమై మనకు 

బోధించును, మనము ఆయన తోర్వలలో నడుచుకొందము అని చెపుప్కొందురు. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

జెకరాయ్ 8:20 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా జనములును అనేక 

పటట్ణముల నివాసులును ఇంకను వతుత్రు. 

జెకరాయ్ 8:21 => ఒక పటట్ణపువారు మరియొక పటట్ణపువారియొదద్కు వచిచ్ఆలసయ్ము చేయక 

యెహొవాను శాంతిపరచుటకును, సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము 

పోదము రండి అని చెపప్గా వారు మేమును వతుత్మందురు. 

జెకరాయ్ 8:22 => అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 

జెకరాయ్ 14:8 => ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూరుప్ 

సముదర్మునకును సగము పడమటి సముదర్మునకును దిగును . వేసవికాలమందును 

చలికాలమందును ఆలాగుననే జరుగును. 

జెకరాయ్ 14:9 => యెహోవా సరవ్లోకమునకు రాజై యుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒకక్డే 

అనియు, ఆయనకు పేరు ఒకక్టే అనియు తెలియబడును. 

జెకరాయ్ 14:10 => యెరూషలేము బెనాయ్మీను గుమమ్మునుండి మూలగుమమ్ము వరకును, అనగా 

మొదటి గుమమ్పు కొనవరకును, హననేయ్లు గుమమ్మునుండి రాజు గానుగుల వరకును వాయ్పించును, 

మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దకిష్ణపుతటుట్న నునన్ రిమోమ్ను వరకు దేశమంతయు మైదానముగా 

ఉండును, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:20 => వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, 

యూదులలో విశావ్సులైనవారు ఎనిన్ వేలమంది యునాన్రో చూచుచునాన్వుగదా? వారందరును 

ధరమ్శాసత్రమందు ఆసకిత్ గలవారు. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 
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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. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 

ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 31:6 => ఆకాశపకుష్లనిన్యు దాని శాఖలలో గూళుల్కటుట్కొనెను, భూజంతువులనిన్యు 

దాని కొమమ్లకిర్ంద పిలల్లు పెటెట్ను, దాని నీడను సకలమైన గొపప్ జనములు నివసించెను. 

దానియేలు 4:12 => దాని ఆకులు సొగసుగాను దాని పండుల్ విసాత్రముగాను కనబడెను. అందులో 

సమసత్ జీవకోటల్కు చాలునంత ఆహారముండెను; దాని నీడను అడవిజంతువులు పండుకొనెను, దాని 

కొమమ్లలో ఆకాశపకుష్లు కూరుచ్ండెను ; సకల మనుషుయ్లకు చాలునంత ఆహారము 

దానియందుండెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:15 => ముండల్పొద మీరు నిజముగా ననున్ మీమీద రాజుగా నియమించుకొన 

గోరినయెడల రండి నా నీడను ఆశర్యించుడి; లేదా అగిన్ నాలోనుండి బయలుదేరి లెబానోను 

దేవదారు చెటల్ను కాలిచ్వేయునని చెటల్తో చెపెప్ను. 

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

యోబు 8:7 => అపుప్డు నీ సిథ్తి మొదట కొదిద్గానుండినను తుదను నీవు మహాభివృదిధ్ పొందుదువు. 
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కీరత్నలు 104:17 => అచచ్ట పకుష్లు తమ గూళుల్ కటుట్కొనును అచచ్ట సరళవృక్షములపైన 

కొంగలు నివాసము చేయుచునన్వి. 

యెషయా 60:22 => వారిలో ఒంటరియైనవాడు వేయిమందియగును ఎనిన్కలేనివాడు బలమైన 

జనమగును యెహోవానగు నేను తగినకాలమున ఈ కారయ్మును తవ్రపెటుట్దును.  

యెహెజేక్లు 41:7 => ఆ గోడ మేడగదులకు ఎకిక్నకొలది అవి మరి వెడలుప్గా పెరిగెను, పైకెకిక్న 

కొలది మందిరముచుటుట్నునన్ యీ మేడగదుల అంతసుథ్లు మరి వెడలప్గుచుండెను గనుక మందిరపు 

పైభాగము మరి వెడలుప్గా ఉండెను; పైకెకిక్న కొలది అంతసుథ్లు మరి వెడలుప్గా ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 47:5 => ఆయన ఇంకను వెయియ్ మూరలు కొలువగా నీళుల్ మికిక్లి లోతై నేను 

దాటలేనంత నది కనబడెను, దాట వీలులేకుండ ఈదవలసినంత నీరుగల నదియాయెను. 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

వచనము 36 

అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు తెలియజెపుప్మనిరి. 

మారుక్ 13:20 => పర్భువు ఆ దినములను తకుక్వ చేయనియెడల ఏ శరీరియు 

తపిప్ంచుకొనకపోవును; ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, అనగా తాను ఏరప్రచుకొనినవారి నిమితత్ము 

ఆయన ఆ దినములను తకుక్వ చేసెను. 

లూకా 13:21 => ఒక సతరీ తీసికొని, అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో 

దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని పోలియునన్దని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 
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1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

గలతీయులకు 5:9 => పులిసిన పిండి కొంచెమైనను ముదద్ అంతయు పులియచేయును. 

యోబు 17:9 => అయితే నీతిమంతులు తమ మారగ్మును విడువక పర్వరిత్ంచుదురు నిరపరాధులు 

అంతకంతకు బలము నొందుదురు. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

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. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 16:12 => నేను మీతో చెపప్వలసినవి ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు గాని యిపుప్డు 

మీరు వాటిని సహింపలేరు. 

యోహాను 16:13 => అయితే ఆయన, అనగా సతయ్సవ్రూపియైన ఆతమ్ వచిచ్నపుప్డు మిముమ్ను 

సరవ్సతయ్ములోనికి నడిపించును; ఆయన తనంతట తానే యేమియు బోధింపక, వేటిని వినునో వాటిని 

బోధించి సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేయును 

ఫిలిపీప్యులకు 1:6 => నేను మిముమ్ను జాఞ్పకము చేసికొనినపుప్డెలల్ను నా దేవునికి 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:9 => మీరు శేర్షఠ్మైన కారయ్ములను వివేచింపగలవారగుటకు, మీ పేర్మ 

తెలివితోను, సకలవిధములైన అనుభవజాఞ్నముతోను కూడినదై, అంతకంతకు అభివృదిధ్ 

పొందవలెననియు,  
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ఫిలిపీప్యులకు 2:13 => ఎందుకనగా మీరు ఇచఛ్యించుటకును కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసికొనుటకును, 

తన దయాసంకలప్ము నెరవేరుటకై మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయువాడు దేవుడే. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

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 పేతురు 3:18 => మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ అనుగర్హించు కృపయందును 

జాఞ్నమందును అభివృదిధ్ పొందుడి. ఆయనకు ఇపుప్డును యుగాంతదినము వరకును మహిమ 

కలుగును గాక. ఆమేన . 

ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళిల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 7:13 => ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి దర్వయ్ములో 

పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 23:17 => మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 
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2 సమూయేలు 13:6 => అమోన్ను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచిచ్నపుప్డు అమోన్ను నా 

చెలెల్లగు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునటుల్ ఆమె వచిచ్ నేను చూచుచుండగా నాకొరకు 

రెండు అపప్ములు చేయుటకు సెలవిమమ్ని రాజుతో మనవిచేయగా 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మారుక్ 4:26 => మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

యోహాను 3:7 => మీరు కొర్తత్గా జనిమ్ంపవలెనని నేను నీతో చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పడవదుద్. 

వచనము 37 

అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మారుక్ 3:23 => అపుప్డాయన వారిని తనయొదద్కు పిలిచి, ఉపమానరీతిగా వారితో ఇటల్నెను 

సాతాను సాతాను నేలాగు వెళల్గొటుట్ను? 

మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

వచనము 38 
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పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని సంబంధులు? 

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

కీరత్నలు 78:2 => నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెపెప్దను పూరవ్కాలపు గూఢవాకయ్ములను నేను 

తెలియజెపెప్దను. 

కీరత్నలు 49:4 => గూఢారథ్ముగలదానికి నేను చెవియొగెగ్దను సితారా తీసికొని నా మరుగుమాట 

బయలుపరచెదను. 

యెషయా 42:9 => మునుపటి సంగతులు సంభవించెను గదా కొర్తత్ సంగతులు 

తెలియజేయుచునాన్ను పుటట్కమునుపే వాటిని మీకు తెలుపుచునాన్ను. 

ఆమోసు 3:7 => తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచిన దానిని బయలుపరచకుండ 

పర్భువైన యెహోవా యేమియు చేయడు. 

లూకా 10:14 => అయినను విమరశ్కాలమునందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి 

గతి ఓరవ్దగినదై యుండును. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  
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1 కొరిందీయులకు 2:7 => దేవుని జాఞ్నము మరమ్మైనటుట్గా బోధించుచునాన్ము; ఈ జాఞ్నము 

మరుగైయుండెను. జగదుతప్తిత్కి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమితత్ము నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

కొలొసస్యులకు 1:25 => దేవుని వాకయ్మును, అనగా యుగములలోను తరములలోను 

మరుగుచేయబడియునన్ మరమ్మును సంపూరణ్ముగా పర్కటించుటకు, 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

2 తిమోతి 1:9 => మన కిర్యలనుబటిట్ కాక తన సవ్కీయ సంకలప్మును బటిట్యు, 

అనాదికాలముననే కీర్సుత్యేసునందు మనకు అనుగర్హింపబడినదియు, 

2 తిమోతి 1:10 => కీర్సుత్యేసను మన రక్షకుని పర్తయ్క్షతవలన బయలుపరచబడినదియు నైన తన 

కృపను బటిట్యు, మనలను రకిష్ంచి పరిశుదధ్మైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను. ఆ 

కీర్సుత్యేసు, మరణమును నిరరథ్కము చేసి జీవమును అక్షయతను సువారత్వలన వెలుగులోనికి తెచెచ్ను. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

తీతుకు 1:3 => నా నిజమైన కుమారుడగు తీతుకు శుభమని చెపిప్ వార్యునది. ఆ నితయ్జీవమును 

అబదధ్మాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగాద్నము చేసెను గాని, యిపుప్డు మన రక్షకుడైన దేవుని 

ఆజఞ్ పర్కారము నాకు అపప్గింపబడిన సువారత్ పర్కటనవలన తన వాకయ్మును యుకత్కాలములయందు 

బయలుపరచెను 
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హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

1 పేతురు 1:21 => మీరు క్షయ బీజమునుండి కాక, శాశవ్తమగు జీవముగల దేవుని 

వాకయ్మూలముగా అక్షయ బీజమునుండి పుటిట్ంపబడినవారు గనుక నిషక్పటమైన సహోదర పేర్మ 

కలుగునటుల్,  
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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. 

సంఖాయ్కాండము 12:8 => నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో 

మాటలాడుదును; అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన 

మోషేకు విరోధముగా మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:7 => అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు 

తూరుప్ పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును 

శపింపుము రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:15 => ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న 

దేవోకిత్. కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:29 => రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే 

మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు 

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు. 

1 రాజులు 4:32 => అతడు మూడువేల సామెతలు చెపెప్ను, వెయియ్నిన్ యయిదు కీరత్నలు 

రచించెను. 

1 రాజులు 10:1 => షేబదేశపు రాణి యెహోవా నామమును గూరిచ్యు, సొలొమోనునకు కలిగిన 

కీరిత్ని గూరిచ్యు విని, గూఢారథ్ముగల మాటలచేత అతనిని శోధించుటకై వచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 9:1 => షేబదేశపు రాణి సొలొమోనునుగూరిచ్న పర్సిదిధ్ని వినినపుప్డు 

గూఢమైన పర్శన్లచేత సొలొమోనును శోధింపవలెనని కోరి, మికిక్లి గొపప్ పరివారమును 

వెంటబెటుట్కొని, గంధవరగ్ములను విసాత్రము బంగారమును రతన్ములను ఒంటెలమీద ఎకిక్ంచుకొని 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. ఆమె సొలొమోనునొదద్కు వచిచ్ తన మనసుస్లోని విషయములనిన్టిని 

గురించి అతనితో మాటలాడెను. 

యోబు 11:6 => ఆయనే జాఞ్నరహసయ్ములు నీకు తెలియజేసిన మేలు అపుప్డు జాఞ్నము నీ 

యోచనకు మించినదని నీవు తెలిసికొందువు నీ దోషములో అధికభాగము దేవుడు 

మరచిపోయియునాన్డని తెలిసికొనుము. 

యోబు 15:8 => నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరియునన్వాడవా? నీవు మాతర్మే జాఞ్నవంతుడవా? 

యోబు 28:21 => అది సజీవులందరి కనున్లకు మరుగైయునన్ది ఆకాశపకుష్లకు 

మరుగుచేయబడియునన్ది. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

సామెతలు 8:6 => నేను శేర్షఠ్మైన సంగతులను చెపెప్దను వినుడి నా పెదవులు యథారథ్మైన 

మాటలు పలుకును  

యిరిమ్యా 33:3 => నాకు మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నీకు ఉతత్రమిచెచ్దను, నీవు గర్హింపలేని గొపప్ 

సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును. 

యెహెజేక్లు 17:2 => నరపుతుర్డా, నీవు ఉపమానరీతిగా విపుప్డు కథ యొకటి ఇశార్యేలీయులకు 

వేయుము. ఎటల్నగా పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 5:2 => అపుప్డాయన నోరు తెరచి యీలాగు బోధింపసాగెను 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 
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మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మారుక్ 4:2 => ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో 

ఇటల్నెను 

మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

యోహాను 16:25 => ఈ సంగతులు గూఢారథ్ముగా మీతో చెపిప్తిని; అయితే నేనిక యెనన్డును 

గూఢారథ్ముగా మీతో మాటలాడక తండిర్నిగూరిచ్ మీకు సప్షట్ముగా తెలియజెపుప్ గడియ వచుచ్చునన్ది. 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

హెబీర్యులకు 4:3 => కాగా జగతుప్నాది వేయబడినపుప్డే ఆయన కారయ్ములనిన్యు సంపూరిత్యై 

యునన్ను ఈ విశార్ంతినిగూరిచ్ నేను కోపముతో పర్మాణము చేసినటుట్ వారు నా విశార్ంతిలో 

పర్వేశింపరు అని ఆయన చెపిప్న మాట అనుసరించి, విశావ్సులమైన మనము ఆ విశార్ంతిలో 

పర్వేశించుచునాన్ము.  

వచనము 39 

Page  of 1780 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు దేవదూతలు. 

మతత్యి 14:22 => వెంటనే ఆ జనసమూహములను తాను పంపివేయునంతలో తన శిషుయ్లు దోనె 

యెకిక్ తనకంటె ముందుగా అదద్రికి వెళల్వలెనని ఆయన వారిని బలవంతము చేసెను. 

మతత్యి 15:39 => తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెకిక్ మగదాను 

పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 6:45 => ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎకిక్ అదద్రినునన్ 

బేతస్యిదాకు ముందుగా వెళుల్డని ఆయన తన శిషుయ్లను వెంటనే బలవంతము చేసెను. 

మారుక్ 8:9 => భోజనము చేసినవారు ఇంచుమించు నాలుగు వేలమంది. వారిని పంపివేసిన 

వెంటనే 

మతత్యి 13:1 => ఆ దినమందు యేసు ఇంటనుండి వెళిల్ సముదర్తీరమున కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 15:15 => అందుకు పేతురు ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మారుక్ 7:17 => ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు 

ఈ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయన నడుగగా 

యోహాను 16:17 => కాబటిట్ ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు కొంచెము కాలమైన తరువాత ననున్ 

చూడరు, మరి కొంచెము కాలమునకు ననున్ చూచెదరు, నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ననియు, 

ఆయన మనతో చెపుప్చునన్ మాట ఏమిటని యొకనితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. 
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యోహాను 16:18 => కొంచెము కాలమని ఆయన చెపుప్చునన్దేమిటి? ఆయన చెపుప్చునన్ సంగతి 

మనకు తెలియదని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 16:19 => వారు తనున్ అడుగగోరుచుండిరని యేసు యెరిగి వారితో ఇటల్నెను కొంచెము 

కాలమైన తరువాత మీరు ననున్ చూడరు, మరి కొంచెము కాలమునకు ననున్ చూచెదరని నేను చెపిప్న 

మాటనుగూరిచ్ మీరు ఒకనితో ఒకడు ఆలోచించుకొనుచునాన్రా? 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

జెకరాయ్ 4:4 => నా యేలినవాడా, యిదేమిటియని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతనడిగితిని. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మారుక్ 4:10 => ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ 

ఉండినవారు ఆ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

మారుక్ 9:28 => ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 13:3 => ఆయన దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియుండగా, పేతురు 

యాకోబు యోహాను అందెర్య అనువారు ఆయనను చూచి 

లూకా 8:9 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ ఉపమాన భావమేమిటని ఆయనను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 
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వచనము 40 

గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

మతత్యి 16:15 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడిగెను. 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 
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యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 3:6 => నేను నాటితిని, అపొలోల్ నీళుల్ పోసెను, వృదిధ్ కలుగజేసినవాడు దేవుడే 

1 కొరిందీయులకు 3:7 => కాబటిట్ వృదిధ్ కలుగజేయు దేవునిలోనే గాని, నాటువానిలోనైనను నీళుల్ 

పోయువానిలోనైనను ఏమియులేదు. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

యెషయా 28:28 => మనుషుయ్లు గోధుమలు గాలింపగా దాని నలుచుదురా? సేదయ్గాడును 

ఎలల్పుప్డు దాని నూరుచ్చుండడు ఎలల్పుప్డును అతడు బండిచకర్మును గుఱఱ్ములను దాని మీద 

నడిపించుచుండడు, దాని నలుపడు గదా!  

మారుక్ 4:14 => వితుత్వాడు వాకయ్ము వితుత్చునాన్డు. 

లూకా 8:5 => వితుత్వాడు తన వితత్నములు వితుత్టకు బయలుదేరెను. అతడు వితుత్చుండగా, కొనిన్ 

వితత్నములు తోర్వ పర్కక్ను పడి తొర్కక్బడెను గనుక, ఆకాశపకుష్లు వాటిని మింగివేసెను. 
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వచనము 41 

మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి ఆటంకములగు 

సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

మారుక్ 16:17 => నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

మారుక్ 16:18 => పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి 

హానిచేయదు, రోగులమీద చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 
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మారుక్ 16:20 => వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి . పర్భువు వారికి 

సహకారుడైయుండి , వెనువెంట జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

హోషేయ 2:23 => నేను దానిని భూమియందు నాకొరకై వితుత్దును; జాలి నొందని దానియందు 

నేను జాలి చేసికొందును; నా జనము కానివారితో మీరే నా జనమని నేను చెపప్గా వారు నీవే మా 

దేవుడవు అని యందురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 10:8 => నేను వారిని విమోచించియునాన్ను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూరెచ్దను, 

మునుపు విసత్రించినటుల్ వారు విసత్రించుదురు. 
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జెకరాయ్ 10:9 => అనయ్జనులలో నేను వారిని వితత్గా దూరదేశములలో వారు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొందురు, వారును వారి బిడ డ్లును సజీవులై తిరిగి వతుత్రు, 

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 12:24 => గోధుమగింజ భూమిలోపడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; 

అది చచిచ్నయెడల విసాత్రముగా ఫలించును. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

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 3:9 => దేవుని మూలముగా పుటిట్న పర్తివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక 

వాడు పాపము చేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుటిట్నవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. 
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మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

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 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

1 యోహాను 3:8 => అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచునాన్డు గనుక పాపము చేయువాడు 

అపవాది సంబంధి; అపవాది యొకక్ కిర్యలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు పర్తయ్క్షమాయెను. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 
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మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

1 యోహాను 2:13 => తండుర్లారా, మీరు ఆదినుండి యునన్వానిని ఎరిగియునాన్రు గనుక మీకు 

వార్యుచునాన్ను. యౌవనసుథ్లారా, మీరు దుషుట్ని జయించియునాన్రు గనుక మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  
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వచనము 42 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13:28 => ఇది శతుర్వు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెపప్గా, ఆ దాసులు మేము వెళిల్ 

వాటిని పెరికి కూరుచ్ట నీకిషట్మా? అని అతనిని అడిగిరి. 

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 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6:11 => మీరు అపవాది తంతర్ములను ఎదిరించుటకు శకిత్మంతులగునటుల్ 

దేవుడిచుచ్ సరావ్ంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. 
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ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 
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పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

పర్కటన 20:7 => వెయియ్ సంవతస్రములు గడచిన తరువాత సాతాను తానునన్ చెరలోనుండి 

విడిపింపబడును. 

పర్కటన 20:8 => భూమి నలుదిశలయందుండు జనములను, లెకక్కు సముదర్పు ఇసుకవలె ఉనన్ 

గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుదధ్మునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.  

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. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

యోవేలు 3:13 => పైరు ముదిరినది, కొడవలిపెటిట్ కోయుడి; గానుగ నిండియునన్ది; తొటుల్ పొరిల్ 

పారుచునన్వి, జనుల దోషము అతయ్ధికమాయెను, మీరు దిగి రండి. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 
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పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

పర్కటన 14:17 => ఇంకొక దూత పరలోకమునందునన్ ఆలయములోనుండి వెడలి వచెచ్ను; 

ఇతనియొదద్ను వాడిగల కొడవలి యుండెను. 

పర్కటన 14:18 => మరియొక దూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచెచ్ను. ఇతడు అగిన్మీద 

అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలి గలవానిని గొపప్ సవ్రముతో పిలిచి భూమిమీద 

ఉనన్ దార్క్షపండుల్ పరిపకవ్మైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెటిట్ దాని గెలలు కోయుమని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:19 => కాగా ఆ దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనునన్ దార్క్షపండల్ను 

కోసి, దేవుని కోపమను దార్క్షల పెదద్ తొటిట్లో వేసెను 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 
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యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యెషయా 17:5 => చేను కోయువాడు దంటుల్ పటుట్కొనగా వాని చెయియ్ వెనున్లను 

కోయునటుల్ండును రెఫాయీము లోయలో ఒకడు పరిగె యేరునటుల్ండును 

యిరిమ్యా 51:33 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు బబులోనుపురము చదరము చేయబడిన కళల్మువలె ఆయెను ఇంక కొంతసేపటికి 

దానికి కోతకాలము వచుచ్ను.  

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 
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1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

వచనము 43 

అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. చెవులుగలవాడు 

వినునుగాక. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

యెహెజేక్లు 22:19 => కావున పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరందరును మషుట్వంటి 

వారైతిరి. నేను మిముమ్ను యెరూషలేము మధయ్ను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు ఇతత్డియు 

ఇనుమును సీసమును తగరమును పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగిన్ ఊది కరిగించినటుల్ 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడ డ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 
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మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 4:29 => పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ 

కోయునని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

వచనము 44 

పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక మనుషుయ్డు దాని కనుగొని 

దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

హెబీర్యులకు 1:6 => మరియు ఆయన భూలోకమునకు ఆదిసంభూతుని మరల రపిప్ంచినపుప్డు 

దేవుని దూతలందరు ఆయనకు నమసాక్రము చేయవలెనని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 1:7 => తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగిన్జావ్లలుగాను 

చేసికొనువాడు అని తన దూతలనుగూరిచ్ చెపుప్చునాన్డు  
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హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

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. 
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మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 4:13 => అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

2 రాజులు 10:23 => యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా యెహూ యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను ఇచచ్ట మీయొదద్నుండనియయ్క బయలునకు 

మొర్కుక్వారు మాతర్మే యుండునటుల్ జాగర్తత్ చేయుడని బయలునకు మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 

ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

జెఫనాయ్ 3:13 => ఇశార్యేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబదధ్మాడరు, 

కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశార్ంతి గలవారై 

అనన్పానములు పుచుచ్కొందురు; 
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జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:37 => అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 15:28 => మరియు సమసత్మును ఆయనకు లోపరచబడినపుప్డు దేవుడు 

సరవ్ములో సరవ్మగు నిమితత్ము కుమారుడు తనకు సమసత్మును లోపరచిన దేవునికి తానే లోబడును. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 
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పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 22:6 => మరియు ఆ దూత యీలాగు నాతో చెపెప్ను ఈ మాటలు నమమ్కములును 

సతయ్ములునై యునన్వి; పర్వకత్ల ఆతమ్లకు దేవుడగు పర్భువు, తవ్రలో సంభవింపవలసిన వాటిని తన 

దాసులకు చూపుటకై తన దూతను పంపెను. 

వచనము 45 

మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 
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నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

Page  of 1802 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

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 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

2 సమూయేలు 23:7 => ముండల్ను పటుట్కొనువాడు ఇనుప పనిముటుట్నైనను బలెల్పు కోలనైనను 

వినియోగించును గదా మనుషుయ్లు వాటిలో దేనిని విడువక అంతయు ఉనన్చోటనే కాలిచ్వేయుదురు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

సామెతలు 21:15 => నాయ్యమైన కిర్యలు చేయుట నీతిమంతునికి సంతోషకరము పాపము 

చేయువారికి అది భయంకరము. 

పర్సంగి 5:8 => ఒక రాజయ్మందు బీదలను బాధించుటయు, ధరమ్మును నాయ్యమును 

బలాతాక్రముచేత మీరుటయు నీకు కనబడినయెడల దానికి ఆశచ్రయ్పడకుము; అధికారము 

నొందినవారిమీద మరి ఎకుక్వ అధికారము నొందినవారునాన్రు; మరియు మరి ఎకుక్వైన అధికారము 

నొందినవాడు వారికి పైగా నునాన్డు. 

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 
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ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 
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పర్కటన 16:1 => మరియు మీరు పోయి దేవుని కోపముతో నిండిన ఆ యేడు పాతర్లను భూమిమీద 

కుమమ్రించుడని ఆలయములోనుండి గొపప్ సవ్రము ఆ యేడుగురు దేవదూతలతో చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 46 

అతడు అమూలయ్మైన యొక ముతయ్మును కనుగొని, పోయి తనకు కలిగినదంతయు అమిమ్ దాని 

కొనును. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

1 కొరిందీయులకు 15:41 => నూరుయ్ని మహిమ వేరు, చందుర్ని మహిమ వేరు, నక్షతర్ముల 

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిట్ యొక నక్షతర్మునకును మరియొక సక్షతర్మునకును భేదము 

కలదుగదా 

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 15:45 => ఇందువిషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుయ్డు జీవించు పార్ణి 

ఆయెనని వార్యబడి యునన్ది. కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆతమ్ ఆయెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:46 => ఆతమ్ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు, పర్కృతి 

సంబంధమైనదే మొదట కలిగినది; తరువాత ఆతమ్ సంబంధమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 15:47 => మొదటి మనుషుయ్డు భూసంబంధియై మంటినుండి పుటిట్నవాడు, 

రెండవ మనుషుయ్డు పరలోకమునుండి వచిచ్నవాడు. 

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. 

Page  of 1807 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 కొరిందీయులకు 15:54 => ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినపుప్డు, ఈ మరత్య్మైనది 

అమరత్య్తను ధరించుకొనినపుప్డు, విజయమందు మరణము మింగివేయబడెను అని వార్యబడిన 

వాకయ్ము నెరవేరును. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 21:22 => దానిలో ఏ దేవాలయమును నాకు కనబడలేదు. సరావ్ధికారియైన దేవుడగు 

పర్భువును గొఱఱ్పిలల్యు దానికి దేవాలయమై యునాన్రు. 

పర్కటన 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 
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లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:31 => యెహోవా నీ శతుర్వులందరు ఆలాగుననే నశించెదరు ఆయనను 

పేర్మించువారు బలముతో ఉదయించు సూరుయ్నివలె నుందురు అని పాడిరి. తరువాత దేశము 

నలువది సంవతస్రములు నిమమ్ళముగా నుండెను.  

కీరత్నలు 37:6 => ఆయన వెలుగునువలె నీ నీతిని మధాయ్హన్మునువలె నీ నిరోద్షతవ్మును 

వెలల్డిపరచును. 

పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

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 15:49 => మరియు మనము మంటినుండి పుటిట్నవాని పోలికను ధరించిన 

పర్కారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. 

కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

పర్కటన 2:7 => చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్ మాట వినునుగాక. జయించు వానికి 

దేవుని పరదైసులో ఉనన్ జీవవృక్ష ఫలములు భుజింపనితుత్ను. 

వచనము 47 

మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను పటిట్న వలను 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 6:21 => నీ ధనమెకక్డ నుండునో అకక్డనే నీ హృదయము ఉండును. 

సామెతలు 2:2 => జాఞ్నమునకు నీ చెవియొగిగ్ హృదయపూరవ్కముగా వివేచన నభయ్సించినయెడల 

సామెతలు 2:3 => తెలివికై మొఱఱ్పెటిట్నయెడల వివేచనకై మనవిచేసినయెడల 
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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 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 17:16 => బుదిధ్హీనుని చేతిలో జాఞ్నము సంపాదించుటకు సొముమ్ండనేల? వానికి బుదిధ్ 

లేదుగదా? 

సామెతలు 18:1 => వేరుండ గోరువాడు సేవ్చాఛ్నుసారముగా నడచువాడు అటిట్వాడు లెసైస్న 

జాఞ్నమునకు విరోధి. బుదిధ్హీనుడు వివేచనయందు సంతోషింపక 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

కొలొసస్యులకు 3:3 => ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము కీర్సుత్తో కూడ 

దేవునియందు దాచబడియునన్ది. 
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కొలొసస్యులకు 3:4 => మనకు జీవమైయునన్ కీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరును ఆయనతో కూడ 

మహిమయందు పర్తయ్క్షపరచబడుదురు. 

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. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

లూకా 19:6 => అతడు తవ్రగా దిగి సంతోషముతో ఆయనను చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:44 => విశవ్సించిన వారందరు ఏకముగా కూడి తమకు కలిగినదంతయు 

సమషిట్గా ఉంచుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

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, 
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హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

2 రాజులు 7:8 => కాబటిట్ ఆ కుషఠ్ రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునొదద్కు వచిచ్ యొక 

గుడారము జొచిచ్ భోజనపానములు చేసి, అచచ్టనుండి వెండి బంగారములను బటట్లను 

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్, తిరిగివచిచ్ మరియొక గుడారము జొచిచ్ అచచ్టనుండి సొముమ్ 

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్రి. 

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. 
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కీరత్నలు 119:14 => సరవ్సంపదలు దొరికినటుల్ నీ శాసనముల మారగ్మునుబటిట్ నేను 

సంతోషించుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:72 => వేలకొలది వెండి బంగారు నాణములకంటె నీవిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము నాకు 

మేలు. 

సామెతలు 2:1 => నా కుమారుడా, నీవు నా మాటలనంగీకరించి నా ఆజఞ్లను నీయొదద్ 

దాచుకొనినయెడల 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 4:7 => జాఞ్నము సంపాదించుకొనుటయే జాఞ్నమునకు ముఖాయ్ంశము. నీ సంపాదన 

అంతయు ఇచిచ్ బుదిధ్ సంపాదించుకొనుము. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 31:16 => ఆమె పొలమును చూచి దానిని తీసికొనును తాము కూడబెటిట్న దర్వయ్ము పెటిట్ 

దార్క్షతోట యొకటి నాటించును. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39 => వారు నీళల్లోనుండి వెడలి వచిచ్నపుప్డు పర్భువు ఆతమ్ ఫిలిపుప్ను 

కొనిపోయెను, నపుంసకుడు సంతోషించుచు తన తోర్వను వెళె ల్ను; అతడు ఫిలిపుప్ను మరియెనన్డును 

చూడలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 
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వచనము 48 

అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ చెడ డ్వాటిని బయట 

పారవేయుదురు. 

మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

సామెతలు 3:13 => జాఞ్నము సంపాదించినవాడు ధనుయ్డు వివేచన కలిగిన నరుడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 3:14 => వెండి సంపాదించుటకంటె జాఞ్నము సంపాదించుట మేలు అపరంజి 

సంపాదించుటకంటె జాఞ్నలాభము నొందుట మేలు. 

సామెతలు 3:15 => పగడములకంటె అది పిర్యమైనది నీ యిషట్వసుత్వులనిన్యు దానితో 

సమానములు కావు. 

సామెతలు 3:16 => దాని కుడిచేతిలో దీరాఘ్యువును దాని యెడమచేతిలో ధనఘనతలును ఉనన్వి. 

సామెతలు 3:17 => దాని మారగ్ములు రమయ్మారగ్ములు దాని తోర్వలనిన్యు కేష్మకరములు. 

సామెతలు 3:18 => దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పటుట్కొనువారందరు 

ధనుయ్లు. 

సామెతలు 8:10 => వెండికి ఆశపడక నా ఉపదేశము అంగీకరించుడి మేలిమి బంగారు నాశింపక 

తెలివినొందుడి. 

సామెతలు 8:11 => జాఞ్నము ముతయ్ములకనన్ శేర్షఠ్మైనది విలువగల సొతుత్లేవియు దానితో సాటి 

కావు. 

సామెతలు 8:18 => ఐశవ్రయ్ ఘనతలును సిథ్రమైన కలిమియు నీతియు నాయొదద్ నునన్వి. 
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సామెతలు 8:19 => మేలిమి బంగారముకంటెను అపరంజికంటెను నావలన కలుగు ఫలము 

మంచిది పర్శసత్మైన వెండికంటె నావలన కలుగు వచుచ్బడి దొడ డ్ది. 

సామెతలు 8:20 => నీతిమారగ్మునందును నాయ్యమారగ్ములయందును నేను నడచుచునాన్ను. 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

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 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

కీరత్నలు 39:7 => పర్భువా, నేను దేనికొరకు కనిపెటుట్కొందును? నినేన్ నేను నముమ్కొనియునాన్ను. 

పర్సంగి 2:2 => నవువ్తో నీవు వెఱిఱ్దానవనియు, సంతోషముతో నీచేత కలుగునదేమియనియు 

నేవంటిని. 

పర్సంగి 2:3 => నా మనసుస్ ఇంకను జాఞ్నము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము కిర్ంద తాము 

బర్దుకుకాలమంతయు మనుషుయ్లు ఏమి చేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా 

దేహమును దార్కాష్రసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతిహీనత యొకక్ సంగతి అంతయు 

గర్హింతుననియు నా మనసుస్లో నేను యోచన చేసికొంటిని. 

పర్సంగి 2:4 => నేను గొపప్ పనులు చేయ బూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండుల్ కటిట్ంచుకొంటిని, 

దార్క్షతోటలు నాటించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:5 => నాకొరకు తోటలను శృంగార వనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన 

ఫలవృక్షములను నాటించితిని. 

పర్సంగి 2:6 => వృక్షముల నారుమళల్కు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు తర్వివ్ంచుకొంటిని. 
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పర్సంగి 2:7 => పనివారిని పని కతెత్లను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుటిట్న దాసులు 

నాకుండిరి; యెరూషలేమునందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎకుక్వగా పసుల మందలును 

గొఱఱ్ మేకల మందలును బహు విసాత్రముగా సంపాదించుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:8 => నాకొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా 

దేశములలో దొరుకు సంపతుత్ను కూరుచ్కొంటిని; నేను గాయకులను గాయకురాండర్ను 

మనుషుయ్లిచఛ్యించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపతున్లను ఉంచుకొంటిని. 

పర్సంగి 2:9 => నాకు ముందు యెరూషలేమునందునన్ వారందరికంటెను నేను ఘనుడనై అభివృదిధ్ 

నొందితిని; నా జాఞ్నము ననున్ విడిచిపోలేదు. 

పర్సంగి 2:10 => నా కనున్లు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభయ్ంతరము 

చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులనిన్టినిబటిట్ సంతోషింపగా సంతోషకరమైనదేదియు 

అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిరబ్ంధింపలేదు. ఇదే నా పనులనిన్టివలన నాకు దొరికిన 

భాగయ్ము. 

పర్సంగి 2:11 => అపుప్డు నేను చేసిన పనులనిన్యు, వాటికొరకై నేను పడిన పర్యాసమంతయు 

నేను నిదానించి వివేచింపగా అవనిన్యు వయ్రథ్మైనవిగాను ఒకడు గాలికి పర్యాసపడినటుట్గాను 

అగుపడెను, సూరుయ్ని కిర్ంద లాభకరమైనదేదియు లేనటుట్ నాకు కనబడెను. 

పర్సంగి 2:12 => రాజు తరువాత రాబోవువాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము 

ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జాఞ్నమును వెఱిఱ్తనమును మతిహీనతను పరిశీలించుటకై 

పూనుకొంటిని. 

పర్సంగి 12:8 => సమసత్ము వయ్రథ్మని పర్సంగి చెపుప్చునాన్డు సమసత్ము వవ్రథ్ము. 

పర్సంగి 12:13 => ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితారథ్మిదే; దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండి ఆయన కటట్డలననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి. 

కీరత్నలు 40:16 => నినున్ వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి సంతోషించుదురు గాక నీ 

రక్షణ పేర్మించువారు యెహోవా మహిమపరచబడును గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 
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మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

వచనము 49 

ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును. దేవదూతలు వచిచ్ నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను 

వేరుపరచి, 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

యెషయా 33:6 => నీకాలములో నియమింపబడినది సిథ్రముగా నుండును రక్షణ బాహుళయ్మును 

బుదిధ్జాఞ్నముల సమృదిధ్యు కలుగును యెహోవా భయము వారికి ఐశవ్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 3:21 => కాబటిట్ యెవడును మనుషుయ్లయందు అతిశయింపకూడదు; 

సమసత్మును మీవి. 
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1 కొరిందీయులకు 3:22 => పౌలైనను అపొలోల్యైనను, కేఫాయైనను, లోకమైనను, జీవమైనను, 

మరణమైనను, పర్సుత్తమందునన్వియైనను రాబోవునవియైనను సమసత్మును మీవే. 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

కొలొసస్యులకు 2:3 => బుదిధ్ జాఞ్నముల సరవ్ సంపదలు ఆయనయందే గుపత్ములైయునన్వి. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

పర్కటన 21:21 => దాని పండెర్ండు గుమమ్ములు పండెర్ండు ముతయ్ములు; ఒకొక్క గుమమ్ము 

ఒకొక్క ముతయ్ముతో కటట్బడియునన్ది. పటట్ణపు రాజవీధి శుదధ్ సువరణ్మయమై సవ్చఛ్మైన 

సఫ్టికమును పోలియునన్ది. 

మారుక్ 10:28 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమని 

ఆయనతో చెపప్సాగెను. 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 
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లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 

గలతీయులకు 6:14 => అయితే మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ సిలువయందు తపప్ మరి దేనియందును 

అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును 

సిలువవేయబడి యునాన్ము 

యోబు 28:18 => పగడముల పేరు ముతయ్ముల పేరు దానియెదుట ఎతత్నేకూడదు. 

జాఞ్నసంపాదయ్ము కెంపులకనన్ కోరతగినది 

కీరత్నలు 40:16 => నినున్ వెదకువారందరు నినున్గూరిచ్ ఉతస్హించి సంతోషించుదురు గాక నీ 

రక్షణ పేర్మించువారు యెహోవా మహిమపరచబడును గాక అని నితయ్ము చెపుప్కొందురు గాక. 

కీరత్నలు 119:127 => బంగారుకంటెను అపరంజికంటెను నీ ఆజఞ్లు నాకు పిర్యముగానునన్వి. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 

వచనము 50 

వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మారుక్ 1:17 => యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా 

చేసెదనని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:26 => మొలకలు పెరిగి గింజ పటిట్నపుప్డు గురుగులు కూడ అగపడెను. 

మతత్యి 13:27 => అపుప్డు ఇంటి యజమానుని దాసులు అతనియొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నీ 

పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్తివి గదా, అందులో గురుగులెకక్డనుండి వచిచ్నవని అడిగిరి. 

మతత్యి 13:28 => ఇది శతుర్వు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెపప్గా, ఆ దాసులు మేము వెళిల్ 

వాటిని పెరికి కూరుచ్ట నీకిషట్మా? అని అతనిని అడిగిరి. 

మతత్యి 13:29 => అందుకతడు వదుద్; గురుగులను పెరుకుచుండగా, వాటితోకూడ ఒకవేళ 

గోధుమలను పెలల్గింతురు. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 
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లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8 :18 => అపొసత్లులు చేతులుంచుటవలన పరిశుదాధ్తమ్ 

అనుగర్హింపబడెనని సీమోను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:2 => ఇటుల్ండియు, మీరుపొప్ంగుచునాన్రే గాని మీరెంత మాతర్ము దుఃఖపడి 

యీలాటి కారయ్ము చేసినవానిని మీలోనుండి వెలివేసినవారు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 

1 కొరిందీయులకు 10:2 => అందరును మోషేనుబటిట్ మేఘములోను సముదర్ములోను బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి; 

1 కొరిందీయులకు 10:3 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి;  

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 10:5 => అయితే వారిలో ఎకుక్వమంది దేవునికిషుట్లుగా ఉండకపోయిరి గనుక 

అరణయ్ములో సంహరింపబడిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:6 => వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడ డ్వాటిని ఆశించకుండునటుల్ ఈ 

సంగతులు మనకు దృషాట్ంతములుగా ఉనన్వి. 
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1 కొరిందీయులకు 10:7 => జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని 

వార్యబడినటుల్ వారిలో కొందరివలె మీరు విగర్హారాధకులై యుండకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 10:8 => మరియు వారివలె మనము వయ్భిచరింపకయుందము; వారిలో కొందరు 

వయ్భిచరించినందున ఒకక్దినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:9 => మనము పర్భువును శోధింపకయుందము; వారిలో కొందరు శోధించి 

సరప్ములవలన నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:10 => మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకునిచేత 

నశించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 10:11 => ఈ సంగతులు దృషాట్ంతములుగా వారికి సంభవించి, 

యుగాంతమందునన్ మనకు బుదిధ్ కలుగుటకై వార్యబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 
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2 కొరిందీయులకు 12:20 => ఎందుకనగా ఒకవేళ నేను వచిచ్నపుప్డు మీరు నాకిషుట్లుగా 

ఉండరేమో అనియు, నేను మీకిషుట్డనుగా ఉండనేమో అనియు, ఒకవేళ కలహమును అసూయయు 

కోర్ధములును కక్షలును కొండెములును గుసగుసలాడుటలును ఉపొప్ంగుటలును అలల్రులును 

ఉండునేమో అనియు, 

2 కొరిందీయులకు 12:21 => నేను మరల వచిచ్నపుప్డు నా దేవుడు మీ మధయ్ ననున్ 

చినన్బుచుచ్నేమో అనియు, మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవితర్త జారతవ్ము పోకిరి 

చేషట్ల నిమితత్ము మారుమనసుస్ పొందని అనేకులనుగూరిచ్ దుఃఖపడవలసి వచుచ్నేమో అనియు 

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 2:4 => మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని కీర్సుత్యేసువలన మనకు కలిగిన మన 

సావ్తంతర్య్మును వేగు చూచుటకు, రహసయ్ముగా తేబడి దొంగతనముగా పర్వేశించిన కపట 

సహోదరులవలన జరిగినది. 

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. 

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. 
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తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

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. 
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2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

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 చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 
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1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

1 యోహాను 4:2 => యేసుకీర్సుత్ శరీరధారియై వచెచ్నని, యే ఆతమ్ ఒపుప్కొనునో అది దేవుని 

సంబంధమైనది;  

1 యోహాను 4:3 => యే ఆతమ్ యేసును ఒపుప్కొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు; దీనిని 

బటిట్యే దేవుని ఆతమ్ను మీరెరుగుదురు. కీర్సుత్విరోధి ఆతమ్ వచుచ్నని మీరు వినిన సంగతి ఇదే; 

యిదివరకే అది లోకములో ఉనన్ది. 

1 యోహాను 4:4 => చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉనన్వాడు లోకములో 

ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు గనుక మీరు వారిని జయించియునాన్రు. 

1 యోహాను 4:5 => వారు లోక సంబంధులు గనుక లోకసంబంధులైనటుట్ మాటలాడుదురు, 

లోకము వారి మాట వినును. 

1 యోహాను 4:6 => మనము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, 

దేవుని సంబంధి కానివాడు మనమాట వినడు. ఇందువలన మనము సతయ్సవ్రూపమైన ఆతమ్ యేదో, 

భర్మపరచు ఆతమ్ యేదో తెలిసికొనుచునాన్ము. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

యూదా 1:5 => ఈ సంగతులనిన్యు మీరు ముందటనే యెరిగియునన్ను, నేను మీకు జాఞ్పకము 

చేయగోరుచునన్దేమనగా , పర్భువు ఐగుపుత్లోనుండి పర్జలను రకిష్ంచినను , వారిలో 

నమమ్కపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను. 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 
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పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

యెహెజేక్లు 47:10 => మరియు దానియొదద్ ఏనెగ్దీ పటట్ణము మొదలుకొని ఏనెగాల్యీము 

పటట్ణమువరకును చేపలు పటుట్వారు దాని పర్కక్ల నిలిచి వలలు వేయుదురు; మహాసముదర్ములో 

నునన్టుల్ సకల జాతి చేపలును దానియందు బహు విసాత్రముగా నుండును. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

వచనము 51 

వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 17:23 => ఇశార్యేలు దేశములోని యెతుత్గల పరవ్తము మీద నేను దానిని నాటగా 

అది శాఖలు విడిచి బహుగా ఫలించు శేర్షఠ్మైన దేవదారు చెటట్గును, సకల జాతుల పకుష్లును దానిలో 

గూళుల్ కటుట్కొనును. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 
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లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:1 => అననీయ అను ఒక మనుషుయ్డు తన భారయ్యైన సపీప్రాతో ఏకమై 

పొలమమెమ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:11 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, నాలుగు చెంగులు పటిట్ దింపబడిన 

పెదద్ దుపప్టివంటి యొకవిధమైన పాతర్ భూమిమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

వచనము 52 

ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ 

పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని పోలియునాన్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:14 => కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 
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మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 

మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 
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మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతత్యి 25:27 => అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను 

వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 

మతత్యి 25:28 => ఆ తలాంతును వానియొదద్నుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవానికియుయ్డి. 

మతత్యి 25:29 => కలిగిన పర్తివానికి ఇయయ్బడును అతనికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివాని 

యొదద్నుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

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 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 

దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

కీరత్నలు 37:38 => భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు 

రక్షణాధారము 

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 
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మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

వచనము 53 

యేసు ఈ ఉపమానములు చెపిప్ చాలించిన తరువాత, ఆయన అకక్డ నుండి వెళిల్ సవ్దేశమునకు 

వచిచ్, సమాజమందిరములలో వారికి బోధించుచుండెను. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 
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మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

పర్కటన 16:11 => తమకు కలిగిన వేదనలను బటిట్యు పుండల్ను బటిట్యు పరలోకమందునన్ దేవుని 

దూషించిరి గాని తమ కిర్యలను మాని మారుమనసుస్ పొందినవారు కారు. 

ఆదికాండము 19:13 => మేము ఈ చోటు నాశనము చేయవచిచ్తివిు; వారినిగూరిచ్న మొర 

యెహోవా సనిన్ధిలో గొపప్దాయెను గనుక దాని నాశనము చేయుటకు యెహోవా మముమ్ను పంపెనని 

చెపప్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:12 => మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ 

శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు 
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దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత 

ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు 

కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి 

పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 32:21 => యెహోవా ఒక దూతను పంపెను. అతడు అషూష్రు రాజు 

దండులోని పరాకర్మశాలులనందరిని సేనా నాయకులను అధికారులను నాశనము చేయగా 

అషూష్రురాజు సిగుగ్నొందినవాడై తన దేశమునకు తిరిగిపోయెను. అంతట అతడు తన దేవుని గుడిలో 

చొచిచ్నపుప్డు అతని కడుపున పుటిట్నవారే అతని అకక్డ కతిత్చేత చంపిరి. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 37:38 => భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు 

రక్షణాధారము 

కీరత్నలు 40:2 => నాశనకరమైన గుంటలోనుండియు జిగటగల దొంగ ఊబిలోనుండియు. ఆయన 

ననున్ పైకెతెత్ను నా పాదములు బండమీద నిలిపి నా అడుగులు సిథ్రపరచెను.  

కీరత్నలు 119:119 => భూమిమీదనునన్ భకిత్హీనులనందరిని నీవు మషుట్వలె లయపరచుదువు 

కావున నీ శాసనములు నాకు ఇషట్మైయునన్వి 

కీరత్నలు 140:10 => కణకణలాడు నిపుప్లు వారిమీద వేయబడును గాక వారు తిరిగి 

లేవకుండునటుల్ అగిన్గుండములో వారు కూలచ్బడుదురుగాక అగాధ జలములలోనికి తోర్యబడుదురు 

గాక  

పర్సంగి 8:13 => భకిత్హీనులు దేవుని సనిన్ధిని భయపడరు గనుక వారికి కేష్మము కలుగదనియు, 

వారు నీడవంటి దీరాఘ్యువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును. 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  

Page  of 1841 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

ఆమోసు 9:10 => ఆ కీడు మనలను తరిమి పటట్దు, మనయొదద్కు రాదు అని నా జనులలో 

అనుకొను పాపాతుమ్లందరును ఖడగ్ముచేత చతుత్రు. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 
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హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

పర్కటన 15:1 => మరియు ఆశచ్రయ్మైన మరియొక గొపప్ సూచన పరలోకమందు చూచితిని. 

అదేమనగా, ఏడు తెగుళుల్చేత పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు దూతలు. ఇవే కడవరి తెగుళుల్; వీటితో 

దేవుని కోపము సమాపత్మాయెను. 

వచనము 54 

అందువలన వారాశచ్రయ్పడి ఈ జాఞ్నమును ఈ అదుభ్తములును ఇతనికెకక్డనుండి వచిచ్నవి? 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 15:17 => నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 
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మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  
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యెహెజేక్లు 47:6 => అపుప్డాయన నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నీవు చూచితివిగదా అని చెపిప్ 

ననున్ మరల నది యిదద్రికి తోడుకొనివచెచ్ను. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

యోహాను 10:6 => ఈ సాదృశయ్ము యేసు వారితో చెపెప్ను గాని ఆయన తమతో చెపిప్న 

సంగతులెటిట్వో వారు గర్హించుకొనలేదు. 

యోహాను 13:12 => వారి పాదములు కడిగి తన పైవసత్రము వేసికొనిన తరువాత, ఆయన మరల 

కూరుచ్ండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా? 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

వచనము 55 

ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు యోసేపు సీమోను 

యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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ఎజార్ 7:6 => ఈ ఎజార్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అనుగర్హించిన మోషే యొకక్ 

ధరమ్శాసత్రమందు పర్వీణతగల శాసిత్ మరియు అతని దేవుడైన యెహోవా హసత్ము అతనికి తోడుగా 

ఉనన్ందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగర్హించును. 

ఎజార్ 7:10 => ఎజార్ యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును పరిశోధించి దాని చొపుప్న నడచుకొనుటకును, 

ఇశార్యేలీయులకు దాని కటట్డలను విధులను నేరుప్టకును దృఢనిశచ్యము చేసికొనెను. 

ఎజార్ 7:21 => మరియు రాజునైన అరత్హషసత్ అను నేనే నది యవతలనునన్ ఖజానాదారులైన మీకు 

ఇచుచ్ ఆజఞ్ యేదనగా, ఆకాశమందలి దేవుని ధరమ్శాసత్రములో శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్ 

మిముమ్ను ఏదైన అడిగినయెడల ఆలసయ్ము కాకుండ మీరు దాని చేయవలెను. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

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 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

1 తిమోతి 3:6 => అతడు గరావ్ంధుడై అపవాదికి కలిగిన శికాష్విధికి లోబడకుండునటుల్ కొర్తత్గా 

చేరినవాడై యుండకూడదు. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 
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1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 3:17 => ఖండించుటకును, తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శిక్షచేయుటకును 

పర్యోజనకరమైయునన్ది. 

తీతుకు 1:9 => తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచచ్రించుటకును, ఎదురాడువారి మాట 

ఖండించుటకును శకిత్గలవాడగునటుల్, ఉపదేశమును అనుసరించి నమమ్దగిన బోధను గటిట్గా 

చేపటుట్కొనువాడునై యుండవలెను. 

తీతుకు 2:6 => అటువలెనే సవ్సథ్బుదిద్ గలవారై యుండవలెనని యౌవన పురుషులను 

హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

సామెతలు 10:20 => నీతిమంతుని నాలుక పర్శసత్మైన వెండి వంటిది భకిత్హీనుల ఆలోచన 

పనికిమాలినది. 

సామెతలు 10:21 => నీతిమంతుని పెదవులు అనేకులకు ఉపదేశించును బుదిధ్ లేకపోవుటచేత 

మూఢులు చనిపోవుదురు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

సామెతలు 15:7 => జాఞ్నుల పెదవులు తెలివిని వెదజలుల్ను బుదిధ్హీనుల మనసుస్ సిథ్రమైనది కాదు 

Page  of 1847 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

సామెతలు 16:20 => ఉపదేశమునకు చెవి యొగుగ్వాడు మేలునొందును యెహోవాను 

ఆశర్యించువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 16:21 => జాఞ్న హృదయుడు వివేకి యనబడును రుచిగల మాటలు పలుకుటవలన విదయ్ 

యెకుక్వగును. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

సామెతలు 16:23 => జాఞ్నుని హృదయము వాని నోటికి తెలివి కలిగించును వాని పెదవులకు విదయ్ 

విసత్రింపజేయును. 

సామెతలు 16:24 => ఇంపైన మాటలు తేనెపటుట్వంటివి అవి పార్ణమునకు మధురమైనవి 

యెముకలకు ఆరోగయ్కరమైనవి. 

సామెతలు 18:4 => మనుషుయ్ని నోటి మాటలు లోతు నీటివంటివి అవి నదీపర్వాహమువంటివి 

జాఞ్నపు ఊటవంటివి. 

సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

సామెతలు 22:18 => నీ అంతరంగమందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండ అవి నీ 

పెదవులమీద ఉండనిముమ్. 

పర్సంగి 12:9 => పర్సంగి జాఞ్నియై యుండెను అతడు జనులకు జాఞ్నము బోధించెను; అతడు 

ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుకర్మపరచెను. 

పర్సంగి 12:10 => పర్సంగి యింపైన మాటలు చెపుప్టకు పూనుకొనెను, సతయ్మునుగూరిచ్న 

మాటలు యథారథ్భావముతో వార్యుటకు పూనుకొనెను. 

పర్సంగి 12:11 => జాఞ్నులు చెపుప్ మాటలు ములుకోలలవలెను చకక్గా కూరచ్బడి బిగగొటట్బడిన 

మేకులవలెను ఉనన్వి; అవి ఒకక్ కాపరివలన అంగీకరింపబడినటుట్నన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 4:6 => గనుక మేము మముమ్నుగూరిచ్ పర్కటించుకొనుటలేదు గాని, 

కీర్సుత్యేసునుగూరిచ్ ఆయన పర్భువనియు, మముమ్నుగూరిచ్, యేసు నిమితత్ము మేము మీ 

పరిచారకులమనియు పర్కటించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

2 కొరిందీయులకు 6:10 => దుఃఖపడినవారమైనటుల్ండియు ఎలల్పుప్డు సంతోషించువారము; 

దరిదుర్లమైనటుల్ండియు అనేకులకు ఐశవ్రయ్ము కలిగించువారము; ఏమియు లేనివారమైనటుల్ండియు 

సమసత్మును కలిగినవారము. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

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. 

పరమగీతము 7:13 => పుతర్దాత వృక్షము సువాసన నిచుచ్చునన్ది నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు 

దాచియుంచిన నానావిధ శేర్షఠ్ ఫలములు పచిచ్వియు పండువియు మా దావ్రబంధములమీద 

వేర్లాడుచునన్వి.  

యోహాను 13:34 => మీరు ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెనని మీకు కొర్తత్ ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను; నేను 

మిముమ్ను పేర్మించినటే ట్ మీరును ఒకరినొకరు పేర్మింపవలెను. 

1 యోహాను 2:7 => పిర్యులారా, మొదటనుండి మీకునన్ పూరవ్పు ఆజఞ్నే గాని కొర్తత్ ఆజఞ్ను నేను 

మీకు వార్యుటలేదు; ఈ పూరవ్పు ఆజఞ్ మీరు వినిన వాకయ్మే. 

1 యోహాను 2:8 => మరియు కొర్తత్ ఆజఞ్ను మీకు వార్యుచునాన్ను. చీకటి గతించుచునన్ది, 

సతయ్మైన వెలుగు ఇపుప్డు పర్కాశించుచునన్ది గనుక అది ఆయన యందును మీ యందును సతయ్మే. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

యోబు 22:22 => ఆయన నోటి ఉపదేశమును అవలంబించుము ఆయన మాటలను నీ 

హృదయములో ఉంచుకొనుము. 

సామెతలు 1:6 => వీటిచేత సామెతలను భావసూచక విషయములను జాఞ్నుల మాటలను వారు 

చెపిప్న గూఢవాకయ్ములను జనులు గర్హించుదురు. 

సామెతలు 10:14 => జాఞ్నులు జాఞ్నము సమకూరుచ్కొందురు మూఢుల నోరు అపుప్డే నాశనము 

చేయును. 

సామెతలు 23:12 => ఉపదేశముమీద మనసుస్ నుంచుము తెలివిగల మాటలకు చెవి యొగుగ్ము. 

సామెతలు 24:4 => తెలివిచేత దాని గదులు విలువగల రమయ్మైన సరవ్ సంపదలతో నింపబడును. 

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  
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దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

లూకా 11:36 => ఏ భాగమైనను చీకటి కాక నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమైతే, దీపము తన 

కాంతివలన నీకు వెలుగిచుచ్నపుప్డు ఏలాగుండునో ఆలాగు దేహమంతయు వెలుగుమయమై 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:24 => అలెకస్ందిర్యవాడైన అపొలోల్ అను ఒక యూదుడు ఎఫెసునకు 

వచెచ్ను. అతడు విదావ్ంసుడును లేఖనములయందు పర్వీణుడునై యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 
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2 కొరిందీయులకు 4:7 => అయినను ఆ బలాధికయ్ము మా మూలమైనది కాక దేవునిదై యుండునటుల్ 

మంటి ఘటములలో ఈ ఐశవ్రయ్ము మాకు కలదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:12 => దీనసిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపనన్ సిథ్తిలో ఉండ నెరుగుదును; పర్తి 

విషయములోను అనిన్ కారయ్ములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొని యుండుటకును, 

సమృదిధ్కలిగి యుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేరుచ్కొనియునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

1 తిమోతి 4:13 => నేను వచుచ్వరకు చదువుట యందును, హెచచ్రించుట యందును, బోధించుట 

యందును జాగర్తత్గా ఉండుము. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

2 తిమోతి 2:15 => దేవునియెదుట యోగుయ్నిగాను, సిగుగ్పడ నకక్రలేని పనివానిగాను, 

సతయ్వాకయ్మును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నినున్ నీవే దేవునికి కనుపరచుకొనుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 

వచనము 56 

ఇతని సోదరీమణులందరు మనతోనే యునాన్రు కారా? ఇతనికి ఈ కారయ్ములనిన్యు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నని చెపుప్కొని ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

మారుక్ 4:35 => ఆ దినమే సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన అదద్రికి పోవుదమని వారితో చెపప్గా,  

Page  of 1852 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

వచనము 57 

అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను ఘనహీనుడు కాడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

మారుక్ 6:1 => ఆయన అకక్డనుండి బయలుదేరి సవ్దేశమునకు రాగా, ఆయన శిషుయ్లు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 

లూకా 4:16 => తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచెచ్ను. తన వాడుక చొపుప్న 

విశార్ంతి దినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళిల్, చదువుటకై నిలుచుండగా 

లూకా 4:17 => పర్వకత్యైన యెషయా గర్ంథము ఆయన చేతికియయ్బడెను; ఆయన గర్ంథము 

విపప్గా -- 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 

లూకా 4:19 => పర్భువు హితవతస్రము పర్కటించుటకును ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. అని 

వార్యబడిన చోటు ఆయనకు దొరకెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  
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లూకా 4:21 => సమాజ మందిరములో నునన్వారందరు ఆయనను తేరిచూడగా, ఆయన నేడు మీ 

వినికిడిలో ఈ లేఖనము నెరవేరినదని వారితో చెపప్సాగెను. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

లూకా 4:24 => మరియు ఆయన ఏ పర్వకత్యు సవ్దేశమందు హితుడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లూకా 4:26 => ఏలీయా సీదోనులోని సారెపతు అను ఊరిలో ఉనన్ యొక విధవరాలి యొదద్కే గాని 

మరి ఎవరి యొదద్కును పంపబడలేదు. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 4:30 => అయితే ఆయన వారి మధయ్నుండి దాటి తన మారగ్మున వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 
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కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 40:9 => నా పెదవులు మూసికొనక మహా సమాజములో నీతి సువారత్ను నేను 

పర్కటించియునాన్నని నేనంటిని యెహోవా, అది నీకు తెలిసేయునన్ది. 

కీరత్నలు 40:10 => నీ నీతిని నా హృదయములో నుంచుకొని నేను ఊరకుండలేదు. నీ సతయ్మును నీ 

రక్షణను నేను వెలల్డిచేసి యునాన్ను నీ కృపను నీ సతయ్మును మహా సమాజమునకు తెలుపక నేను 

వాటికి మరుగుచేయలేదు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 అడ డ్ము 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 వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ చెపుప్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:27 => ఈ పర్జలు కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసాస్ర గర్హించి 

నా వైపు తిరిగి నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము కొర్వివ్యునన్ది. వారు చెవులతో 

మందముగా విని కనున్లు మూసికొనియునాన్రు అని పరిశుదాధ్తమ్ యెషయా పర్వకత్దావ్రా మీ 

పితరులతో చెపిప్న మాట సరియే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:29 => వారు దాని విందురు. 
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యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 7:16 => అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాదికాదు; ననున్ పంపినవానిదే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 7:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుప్డు జనసమూహములు ఆయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసుత్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 4:15 => ఆయన అందరి చేత ఘనతనొంది, వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు 

వచెచ్ను. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

Page  of 1857 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 4:23 => ఆయన వారిని చూచి వైదుయ్డా, నినున్ నీవే సవ్సథ్పరచుకొనుము అను సామెత చెపిప్, 

కపెరన్హూములో ఏ కారయ్ములు నీవు చేసితివని మేము వింటిమో, ఆ కారయ్ములు ఈ నీ 

సవ్దేశమందును చేయుమని మీరు నాతో నిశచ్యముగా చెపుప్దురనెను. 

యోహాను 7:27 => అయినను ఈయన ఎకక్డివాడో యెరుగుదుము; కీర్సుత్ వచుచ్నపుప్డు ఆయన 

యెకక్డివాడో యెవడును ఎరుగడని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 58 

వారి అవిశావ్సమునుబటిట్ ఆయన అకక్డ అనేకమైన అదుభ్తములు చేయలేదు. 

మతత్యి 1:18 => యేసుకీర్సుత్ జననవిధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ యోసేపునకు 

పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె పరిశుదాధ్తమ్వలన గరభ్వతిగా ఉండెను. 

మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

లూకా 1:27 => దావీదు వంశసుథ్డైన యోసేపను ఒక పురుషునికి పర్ధానము చేయబడిన కనయ్క 

యొదద్కు దేవునిచేత పంపబడెను. ఆ కనయ్క పేరు మరియ. 

లూకా 2:5 => గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేతెల్హేమనబడిన దావీదు ఊరికి 

వెళె ల్ను. 

లూకా 2:6 => వారకక్డ ఉనన్పుప్డు ఆమె పర్సవదినములు నిండెను గనుక 
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లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

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 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.  

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

లూకా 3:23 => యేసు (బోధింప) మొదలుపెటిట్నపుప్డు ఆయన దాదాపు ముపప్ది ఏండల్ యీడు 

గలవాడు; ఆయన యోసేపు కుమారుడని యెంచబడెను. యోసేపు హేలీకి, 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 
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యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 6:42 => కాబటిట్ నేను పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమని ఆయన చెపిప్నందున 

యూదులు ఆయననుగూరిచ్ సణుగుకొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

మతత్యి 12:46 => ఆయన జనసమూహములతో ఇంక మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన 

తలిల్యు సహోదరులును ఆయనతో మాటలాడగోరుచు వెలుపల నిలిచియుండిరి. 

మతత్యి 12:48 => అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా 

సహోదరులెవరు? అని చెపిప్ 

మతత్యి 27:56 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి 

యయు, జెబెదయి కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మారుక్ 15:47 => మగద్లేనే మరియయు యోసే తలిల్యైన మరియయు ఆయన యుంచబడిన చోటు 

చూచిరి. 
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మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

లూకా 24:10 => ఈ సంగతులు అపొసత్లులతో చెపిప్న వారెవరనగా మగద్లేనే మరియయు 

యోహనన్యు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు వారితో కూడ ఉనన్ యితర సతరీలును. 

యోహాను 19:25 => ఆయన తలిల్యు, ఆయన తలిల్ సహోదరియు, కోల్పా భారయ్యైన మరియయు, 

మగద్లేనే మరియయు యేసు సిలువయొదద్ నిలుచుండిరి. 

గలతీయులకు 1:19 => అతనిని తపప్ అపొసత్లులలో మరి ఎవనిని నేను చూడలేదు గాని, పర్భువు 

యొకక్ సహోదరుడైన యాకోబును మాతర్ము చూచితిని. 

1 సమూయేలు 10:11 => పూరవ్ము అతని నెరిగినవారందరు అతడు పర్వకత్లతో కూడనుండి 

పర్కటించుట చూచి కీషు కుమారునికి సంభవించినదేమిటి? సౌలును పర్వకత్లలో నునాన్డా? అని 

ఒకనితో ఒకడు చెపుప్కొనగా 

1 సమూయేలు 20:27 => అయితే అమావాసయ్ పోయిన మరునాడు, అనగా రెండవ దినమున 

దావీదు సథ్లములో ఎవడును లేకపోవుట చూచి సౌలు నినన్యు నేడును యెషష్యి కుమారుడు 

భోజనమునకు రాకపోవుట ఏమని యోనాతాను నడుగగా 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మారుక్ 3:18 => అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యి, కనానీయుడైన సీమోను, 

లూకా 2:7 => తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొతిత్గుడ డ్లతో చుటిట్, సతర్ములో వారికి సథ్లము 

లేనందున ఆయనను పశువుల తొటిట్లో పరుండబెటెట్ను. 

లూకా 8:20 => అపుప్డు నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నినున్ చూడగోరి వెలుపల నిలిచియునాన్రని 

యెవరో ఆయనకు తెలియజేసిరి. 
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యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళిల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21 => వినినవారందరు విభార్ంతినొంది, యెరూషలేములో ఈ 

నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారిని నాశనము చేసినవాడితడే కాడా? వారిని బంధించి 

పర్ధానయాజకుల యొదద్కు కొనిపోవుటకు ఇకక్డికికూడ వచిచ్యునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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వచనము 1 

ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము విని 

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

లూకా 8:20 => అపుప్డు నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును నినున్ చూడగోరి వెలుపల నిలిచియునాన్రని 

యెవరో ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

యోహాను 2:12 => అటుతరువాత ఆయనయు ఆయన తలిల్యు ఆయన సహోదరులును ఆయన 

శిషుయ్లును కపెరన్హూమునకు వెళిల్ అకక్డ కొనిన్ దినములుండిరి. 

యోహాను 6:42 => కాబటిట్ నేను పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమని ఆయన చెపిప్నందున 

యూదులు ఆయననుగూరిచ్ సణుగుకొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

వచనము 2 

ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; అందువలననే 

అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 
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యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

మారుక్ 6:3 => ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను 

అనువారి సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 2:35 => మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడగ్ము దూసికొనిపోవునని ఆయన తలిల్యైన 

మరియతో చెపెప్ను. 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 6:42 => కాబటిట్ నేను పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమని ఆయన చెపిప్నందున 

యూదులు ఆయననుగూరిచ్ సణుగుకొనుచు ఈయన యోసేపు కుమారుడైన యేసు కాడా? 

యోహాను 6:61 => యేసు తన శిషుయ్లు దీనినిగూరిచ్ సణుగుకొనుచునాన్రని తనకుతానే యెరిగి 

వారితో ఇటల్నెను దీనివలన మీరు అభయ్ంతరపడుచునాన్రా? 

1 కొరిందీయులకు 1:23 => అయితే మేము సిలువ వేయబడిన కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్ము. 
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1 కొరిందీయులకు 1:24 => ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అనయ్జనులకు వెఱిఱ్తనముగాను 

ఉనాన్డు; గాని యూదులకేమి, గీర్సు దేశసుథ్లకేమి, పిలువబడినవారికే కీర్సుత్ దేవుని శకిత్యును దేవుని 

జాఞ్నమునైయునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 1:25 => దేవుని వెఱిఱ్తనము మనుషయ్ జాఞ్నముకంటె జాఞ్నము గలది, దేవుని 

బలహీనత మనుషుయ్ల బలముకంటె బలమైనది. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 

1 కొరిందీయులకు 1:28 => జాఞ్నులను సిగుగ్పరచుటకు లోకములోనుండు వెఱిఱ్వారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. బలవంతులైనవారిని సిగుగ్పరచుటకు లోకములో బలహీనులైనవారిని దేవుడు 

ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 4:24 => మరియు ఆయన ఏ పర్వకత్యు సవ్దేశమందు హితుడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 4:44 => ఎందుకనగా పర్వకత్ సవ్దేశములో ఘనత పొందడని యేసు సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38 => సీనాయి పరవ్తముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన 

పితరులతోను అరణయ్ములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచుచ్టకు జీవవాకయ్ములను 

తీసికొనినవాడితడే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:39 => ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొలల్క యితనిని తోర్సివేసి, తమ 

హృదయములలో ఐగుపుత్నకు పోగోరిన వారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మారుక్ 6:4 => అందుకు యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన బంధువులలోను తన 

యింటివారిలోను తపప్ మరి ఎకక్డను ఘనహీనుడు కాడని చెపెప్ను. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

వచనము 3 

ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట నాయ్యము కాదని 

యోహాను చెపప్గా, 

మారుక్ 6:5 => అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ 

అదుభ్తమును ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 
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మారుక్ 6:6 => ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లూకా 4:26 => ఏలీయా సీదోనులోని సారెపతు అను ఊరిలో ఉనన్ యొక విధవరాలి యొదద్కే గాని 

మరి ఎవరి యొదద్కును పంపబడలేదు. 

లూకా 4 :27 => మరియు పర్వకత్యైన ఎలీషా కాలమందు ఇశార్యేలులో అనేక 

కుషఠ్రోగులుండినను, సిరియ దేశసుథ్డైన నయమాను తపప్ మరి ఎవడును శుదిధ్ నొందలేదని నేను 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:28 => సమాజమందిరములో ఉనన్వారందరు ఆ మాటలు విని 

లూకా 4:29 => ఆగర్హముతో నిండుకొని, లేచి ఆయనను పటట్ణములో నుండి వెళల్గొటిట్, ఆయనను 

తలకిర్ందుగా పడదోర్యవలెనని తమ పటట్ణము కటట్బడిన కొండపేటు వరకు ఆయనను 

తీసికొనిపోయిరి. 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 3:13 => నేడు మీరాయన శబద్మును వినినయెడల, కోపము పుటిట్ంచినపప్టివలె మీ 

హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడని ఆయన చెపెప్ను గనుక, 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 

హెబీర్యులకు 3:15 => ఏలయనగా మొదటనుండి మనకునన్ దృఢవిశావ్సము అంతము మటుట్కు 

గటిట్గా చేపటిట్నయెడలనే కీర్సుత్లో పాలివారమై యుందుము. 

హెబీర్యులకు 3:16 => విని కోపము పుటిట్ంచినవారెవరు? మోషేచేత నడిపింపబడి ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరి వచిచ్నవారందరే గదా 
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హెబీర్యులకు 3:17 => ఎవరిమీద నలువది ఏండుల్ ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి 

మీదనే గదా? వారి శవములు అరణయ్ములో రాలిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 3:18 => తన విశార్ంతిలో పర్వేశింపరని యెవరినిగూరిచ్ పర్మాణము చేసెను? 

అవిధేయులైనవారినిగూరిచ్యే గదా 

హెబీర్యులకు 3:19 => కాగా అవిశావ్సముచేతనే వారు పర్వేశింపలేకపోయిరని గర్హించుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 4:8 => యెహోషువ వారికి విశార్ంతి కలుగజేసినయెడల ఆ తరువాత మరియొక 

దినమునుగూరిచ్ ఆయన చెపప్కపోవును. 

హెబీర్యులకు 4:9 => కాబటిట్ దేవుని పర్జలకు విశార్ంతి నిలిచియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 4:10 => ఎందుకనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము, 

ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించినవాడు కూడ తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించును. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 
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మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

లూకా 7:23 => నా విషయమై అభయ్ంతరపడని వాడు ధనుయ్డని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

వచనము 4 

హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో వేయించియుండెను. 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

లూకా 9:7 => చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు జరిగిన కారయ్ములనిన్టినిగూరిచ్ విని, యెటుతోచక 

యుండెను. ఏలయనగా కొందరు యోహాను మృతులలోనుండి లేచెననియు, 

లూకా 9:8 => కొందరు ఏలీయా కనబడెననియు; కొందరు పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు 

లేచెననియు చెపుప్కొనుచుండిరి.  

లూకా 9:9 => అపుప్డు హేరోదు నేను యోహానును తలగొటిట్ంచితిని గదా; యెవనిగూరిచ్ యిటిట్ 

సంగతులు వినుచునాన్నో అతడెవడో అని చెపిప్ ఆయనను చూడగోరెను. 
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లూకా 13:31 => ఆ గడియలోనే కొందరు పరిసయుయ్లు వచిచ్ నీవికక్డనుండి బయలుదేరి పొముమ్; 

హేరోదు నినున్ చంపగోరుచునాన్డని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 

లూకా 23:8 => హేరోదు యేసును చూచి మికిక్లి సంతోషించెను. ఆయననుగూరిచ్ చాల సంగతులు 

వినన్ందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక కిర్య చేయగా చూడ నిరీకిష్ంచి, బహుకాలమునుండి 

ఆయనను చూడగోరెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

లూకా 23:10 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము 

మోపిరి. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 

లూకా 23:15 => హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొదద్కు తిరిగి పంపెను 

గదా; ఇదిగో మరణమునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

లూకా 3:1 => తిబెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవతస్రమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు 

అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతురాథ్ధిపతిగాను, ఇతూరయ తర్కోనీతి దేశములకు అతని 

తముమ్డైన ఫిలిపుప్ చతురాథ్ధిపతిగాను, అబిలేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను, 
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యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 9:26 => ఈ సమాచారము ఆ దేశమంతటను వాయ్పించెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:13 => యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెకిక్, అకక్డనుండి అరణయ్పర్దేశమునకు 

ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పటట్ణములనుండి కాలినడకను ఆయన 

వెంట వెళిల్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

వచనము 5 

అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని యెంచినందున వారికి 

భయపడెను. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 
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మారుక్ 8:28 => అందుకు వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా 

అనియు, మరికొందరు పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 9:26 => ఈ సమాచారము ఆ దేశమంతటను వాయ్పించెను. 

మతత్యి 14:13 => యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెకిక్, అకక్డనుండి అరణయ్పర్దేశమునకు 

ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పటట్ణములనుండి కాలినడకను ఆయన 

వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 1:14 => యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

లూకా 9:19 => వారు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయాయనియు, కొందరు 

పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు లేచెననియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

వచనము 6 

అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ నాటయ్మాడి 

హేరోదును సంతోషపరచెను 

మతత్యి 4:12 => యాహాను చెరపటట్బడెనని యేసు విని గలిలయకు తిరిగి వెళిల్ 

Page  of 1873 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

యోహాను 3:23 => సలీము దగగ్ర నునన్ ఐనోనను సథ్లమున నీళుల్ విసాత్రముగా ఉండెను గనుక 

యోహానుకూడ అకక్డ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు ఉండెను; జనులు వచిచ్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

యోహాను 3:24 => యోహాను ఇంకను చెరసాలలో వేయబడియుండలేదు. 

లూకా 13:1 => పిలాతు గలిలయులైన కొందరి రకత్ము వారి బలులతో కలిపియుండెను. ఆ 

కాలమున అకక్డనునన్ కొందరు ఆ సంగతి యేసుతో చెపప్గా 

లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

లేవీయకాండము 20:21 => ఒకడు తన సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము. 

వాడు తన సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు సంతానహీనులై యుందురు. 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

మతత్యి 11:2 => కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు 

నీవేనా, మేము మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

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. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

వచనము 7 

గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము చేసెను. 

లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

లేవీయకాండము 20:21 => ఒకడు తన సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము. 

వాడు తన సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు సంతానహీనులై యుందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:5 => సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు 

సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె 

పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా 

ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:6 => చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా 

ఉండవలెను. 

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

1 రాజులు 21:19 => నీవు అతని చూచి యీలాగు పర్కటించుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

దీని సావ్ధీనపరచుకొనవలెనని నీవు నాబోతును చంపితివి గదా. యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఏ 

సథ్లమందు కుకక్లు నాబోతు రకత్మును నాకెనో ఆ సథ్లమందే కుకక్లు నీ రకత్మును నిజముగా 

నాకునని అతనితో చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:18 => వారు రాజైన ఉజిజ్యాను ఎదిరించి ఉజిజ్యా, యెహోవాకు 

ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై పర్తిషిఠ్ంపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల 

పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి పొముమ్, నీవు దోర్హము చేసియునాన్వు, 

దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగజేయదని చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 26:19 => ఉజిజ్యా ధూపము వేయుటకు ధూపారిత్నిచేత పటుట్కొని రౌదుర్డై, 

యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము పర్కక్నతడు ఉండగా 

యాజకులు చూచుచునేయునన్పుప్డు అతని నొసట కుషఠ్రోగము పుటెట్ను. 

సామెతలు 28:1 => ఎవడును తరుమకుండనే దుషుట్డు పారిపోవును నీతిమంతులు సింహమువలె 

ధైరయ్ముగా నుందురు. 
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యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 13:13 => అందుకు సమూయేలు ఇటల్నెను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న ఆజఞ్ను 

గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజయ్మును ఇశార్యేలీయులమీద సదాకాలము 

సిథ్రపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను; అయితే నీ రాజయ్ము నిలువదు. 

1 రాజులు 18:18 => అతడు నేను కాను, యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనక బయలుదేవత ననుసరించు 

నీవును, నీ తండిర్ యింటివారును ఇశార్యేలువారిని శర్మపెటుట్వారై యునాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 

సామెతలు 24:25 => నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్వారికి మేలు కలుగును కేష్మకరమైన దీవెన 

అటిట్వారిమీదికి వచుచ్ను. 

సామెతలు 28:4 => ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారు దుషుట్లను పొగడుచుందురు ధరమ్శాసత్రము 

ననుసరించువారు వారితో పోరాడుదురు. 

యిరిమ్యా 34:6 => యూదా పటట్ణములలో లాకీషును అజేకాయును పార్కారములుగల 

పటట్ణములుగా మిగిలియునన్వి,  
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దానియేలు 4:22 => రాజా, ఆ చెటుట్ నినున్ సూచించుచునన్ది; నీవు వృదిధ్పొంది మహా 

బలముగలవాడవైతివి; నీ పర్భావము వృదిధ్నొంది ఆకాశమంత ఎతాత్యెను; నీ పర్భుతవ్ము 

లోకమంతట వాయ్పించియునన్ది. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

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 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

వచనము 8 

అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ పళె ల్ములో పెటిట్ 

నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 
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మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 11:30 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? నాకు ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 20:6 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపిప్నయెడల పర్జలందరు మనలను రాళల్తో 

కొటుట్దురు; ఏలయనగా యోహాను పర్వకత్ అని అందరును రూఢిగా నముమ్చునాన్రని తమలో తాము 

ఆలోచించుకొని 
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యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

వచనము 9 

రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ భోజనమునకు 

కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 
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ఎసేత్రు 1:2 => ఆ కాలమందు రాజైన అహషేవ్రోషు షూషను కోటలో నుండి రాజయ్పరిపాలన 

చేయుచుండగా 

ఎసేత్రు 1:3 => తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవతస్రమున తన అధిపతులకందరికిని 

సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొకక్యు మాదయ్ దేశము యొకక్యు 

పరాకర్మశాలులును ఘనులును సంసాథ్నాధిపతులును అతని సనిన్ధినుండగా 

ఎసేత్రు 1:4 => అతడు తన మహిమగల రాజయ్ముయొకక్ ఐశవ్రయ్ పర్భావములను, తన 

మహతాయ్తిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను. 

ఎసేత్రు 1:5 => ఆ దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను కోటలోనునన్ అలుప్లకేమి 

ఘనులకేమి జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవరణములో ఏడు దినములు విందు 

చేయించెను. 

ఎసేత్రు 1:6 => అకక్డ ధవళ ధూమర్ వరణ్ములుగల అవిసెనారతో చేయబడిన తార్ళల్తో చలువరాతి 

సత్ంభములమీద ఉంచబడిన వెండి కముమ్లకు తగిలించిన తెలుపును ఊదారంగును కలిసిన తెరలు 

వేర్లాడుచుండెను. మరియు ఎరుపు తెలుపు పసుపు నలుపు అయిన చలువరాళుల్ పరచిన నేలమీద 

వెండి బంగారుమయమైన జలతారుగల పరుపులుండెను. 

ఎసేత్రు 1:7 => అచచ్ట కూడినవారికి వివిధమైన బంగారు పాతర్లతో పానమిచుచ్చు, రాజు సిథ్తికి 

తగినటుట్గా రాజు దార్కాష్రసమును దాసులు అధికముగా పోసిరి. 

ఎసేత్రు 1:8 => ఆ విందు పానము ఆజాఞ్నుసారముగా జరుగుటనుబటిట్ యెవరును బలవంతము 

చేయలేదు; ఎవడు కోరినటుట్గా వానికి పెటట్వలెనని తన కోట పనివారికి రాజు ఆజఞ్నిచిచ్ యుండెను. 

ఎసేత్రు 1:9 => రాణియైన వషిత్ కూడ రాజైన అహషేవ్రోషు కోటలో సతరీలకు ఒక విందు చేయించెను. 

ఎసేత్రు 2:18 => అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై 

యొక గొపప్ విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవుదినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా 

బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 

దానియేలు 5:1 => రాజగు బెల ష్సస్రు తన యధిపతులలో వెయియ్మందికి గొపప్ విందుచేయించి, ఆ 

వెయియ్మందితో కలిసికొని దార్కాష్రసము తార్గుచుండెను. 
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దానియేలు 5:2 => బెల ష్సస్రు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా తానును తన యధిపతులును తన 

రాణులును తన ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గునటుల్, తన తండిర్యగు 

నెబుకదెన్జరు యెరూషలేములోని యాలయములోనుండి తెచిచ్న వెండి బంగారు పాతర్లను తెమమ్ని 

ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.  

దానియేలు 5:3 => అందుకు వారు యెరూషలేములోని దేవుని నివాసమగు ఆలయములోనుండి 

తీసికొనన్ సువరోణ్పకరణములను తెచిచ్యుంచగా, రాజును అతని యధిపతులును అతని రాణులును 

అతని ఉపపతున్లును వాటిలో దార్కాష్రసము పోసి తార్గిరి. 

దానియేలు 5:4 => వారు బంగారు వెండి యితత్డి యినుము కఱఱ్ రాయి అను వాటితో చేసిన 

దేవతలను సుత్తించుచు దార్కాష్రసము తార్గుచుండగా 

హోషేయ 1:5 => ఆ దినమున నేను యెజెర్యేలు లోయలో ఇశార్యేలు వారి విలుల్ను విరుతును. 

హోషేయ 1:6 => పిమమ్ట ఆమె మరల గరభ్వతియై కుమారెత్ను కనగా యెహోవా అతనికి 

సెలవిచిచ్నదేమనగా దీనికి లోరూహామా అనగా జాలి నొందనిది అని పేరు పెటుట్ము; ఇకమీదట నేను 

ఇశార్యేలువారిని క్షమించను, వారియెడల జాలిపడను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 
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ఎసేత్రు 1:10 => ఏడవ దినమందు రాజు దార్కాష్రసము తార్గి సంతోషముగా నునన్పుప్డు, 

కూడివచిచ్న జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వషిత్యొకక్ సౌందరయ్మును కనుపరచవలెనని 

రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సనిన్ధికి పిలుచుకొని వచుచ్నటుల్ 

ఎసేత్రు 1:11 => రాజైన అహషేవ్రోషు ఎదుట ఉపచారము చేయు మెహూమాను బిజాత్ హరోబ్నా 

బిగాత్ అబగాత్ జేతరు కరక్సు అను ఏడుగురు నపుంసకులకు ఆజాఞ్పించెను. ఆమె సౌందరయ్వతి. 

ఎసేత్రు 1:12 => రాణియైన వషిత్ నపుంసకులచేత ఇయయ్బడిన రాజాజఞ్ పర్కారము వచుచ్టకు 

ఒపప్కపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

పర్సంగి 7:2 => విందు జరుగుచునన్ యింటికి పోవుటకంటె పర్లాపించుచునన్వారి యింటికి పోవుట 

మేలు; ఏలయనగా మరణము అందరికిని వచుచ్ను గనుక బర్దుకువారు దానిని మనసుస్న పెటుట్దురు. 

హోషేయ 7:5 => మన రాజు దినమున అధిపతులు అతని దార్కాష్రస బలముచేత మతిత్లిల్ జబుబ్పడిరి; 

రాజు తానే అపహాసకులకు చెలికాడాయెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

వచనము 10 

బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

ఎసేత్రు 5:3 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజయ్ములో 

సగము మటుట్కు నీకనుగర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 
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ఎసేత్రు 5:6 => రాజు దార్కాష్రసపు విందుకు కూరుచ్ండి ఎసేత్రును చూచి నీ కోరిక యేమిటి? అది 

నీకనుగర్హింపబడును, నీ మనవి యేమిటి? అది రాజయ్ములో సగముమటుట్కైనను చేయబడు నని 

చెపప్గా 

ఎసేత్రు 7:2 => రాజు ఎసేత్రు రాణీ, నీ విజాఞ్పన మేమిటి? అది నీకనుగర్హింపబడును, నీ మనవి 

యేమిటి? రాజయ్ములో సగముమటుట్కైనను నీకనుగర్హించెదనని రెండవనాడు దార్కాష్రసపు విందులో 

ఎసేత్రుతో అనెను. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

సంఖాయ్కాండము 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:35 => కాబటిట్ అతడు ఆమెను చూచి, తన బటట్లను చింపుకొని అయోయ్ నా 

కుమారీ, నీవు ననున్ బహుగా కుర్ంగచేసితివి, నీవు ననున్ తలల్డింపచేయువారిలో ఒకతెవైయునాన్వు; 

నేను యెహోవాకు మాట యిచిచ్యునాన్ను గనుక వెనుక తీయలేననగా 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 
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మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

వచనము 11 

వాడతని తల పళె ల్ములోపెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దానికిచెచ్ను; ఆమె తన తలిల్యొదద్కు దాని తీసికొనివచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:2 => అహజాయ్ యేలనారంభించినపుప్డు నలువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ఒక సంవతస్రము ఏలెను; అతని తలిల్ ఒమీ కుమారెత్, ఆమె పేరు అతలాయ్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 22:3 => దురామ్రగ్ముగా పర్వరిత్ంచుటకు అతని తలిల్ అతనికి నేరుప్చు వచెచ్ను 

గనుక అతడును అహాబు సంతతివారి మారగ్ములందు నడచెను. 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

సామెతలు 1:16 => కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరుగులెతుత్ను నరహతయ్ చేయుటకై వారు 

తవ్రపడుచుందురు. 
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సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

సంఖాయ్కాండము 7:19 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని  

సంఖాయ్కాండము 7:84 => పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి 

అంతయు పరిశుధద్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 

సంఖాయ్కాండము 7:85 => ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో 

ఒకటి పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 

ఎజార్ 1:9 => వాటియొకక్ లెకక్ ముపప్ది బంగారపు పళె ల్ములును వెయియ్ వెండి పళె ల్ములును ఇరువది 

తొమిమ్ది కతుత్లును 

2 రాజులు 10:7 => కావున ఆ తాకీదు తమకు ముటిట్నపుప్డు వారు డెబబ్దిమంది రాజకుమారులను 

పటుట్కొని చంపి, వారి తలలను గంపలలో పెటిట్, యెజెర్యేలులోనునన్ అతనియొదద్కు పంపిరి. 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

వచనము 12 
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అంతట యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి పాతిపెటిట్ యేసునొదద్కు వచిచ్ 

తెలియజేసిరి. 

మతత్యి 14:1 => ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము 

విని 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

మతత్యి 27:18 => విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన 

యేసునా? అని వారిని అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు 

ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

Page  of 1887 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

దానియేలు 6:15 => ఆ మనుషుయ్లు దీని చూచి రాజసనిన్ధికి సందడిగా కూడి వచిచ్ రాజా, రాజు 

సిథ్రపరచిన యే శాసనము గాని తీరామ్నము గాని యెవడును రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును 

పారసీకులకును విధియని తమరు తెలిసికొనవలెననిరి. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 
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లూకా 13:32 => ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళిల్, ఆ నకక్తో ఈలాగు చెపుప్డి ఇదిగో నేడును 

రేపును నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చు (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచునుండి మూడవ దినమున పూరణ్సిదిధ్ 

పొందెదను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:23 => మరియు అతని విడిగా కావలిలో ఉంచి, అతనికి పరిచారము 

చేయుటకు అతని సవ్జనులలో ఎవరిని ఆటంకపరచకూడదని శతాధిపతికి ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఫేలికుస్ యూదురాలైన దుర్సిలల్ అను 

తన భారయ్తోకూడ వచిచ్ పౌలును పిలిపించి, కీర్సుత్యేసునందలి విశావ్సమునుగూరిచ్ అతడు 

బోధింపగా వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:26 => తరువాత పౌలువలన తనకు దర్వయ్ము దొరుకునని ఆశించి, 

మాటిమాటికి అతనిని పిలిపించి అతనితో సంభాషణ చేయుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3 => మరియు తోర్వలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు 

దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూరిచ్ ఫేసుత్ నొదద్ మనవి చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:4 => అందుకు ఫేసుత్ పౌలు కైసరయలో కావలిలో ఉనాన్డు; నేను 

శీఘర్ముగా అకక్డికి వెళల్బోవుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:5 => గనుక మీలో సమరుథ్లైనవారు నాతో కూడ వచిచ్ ఆ 

మనుషుయ్నియందు తపిప్దమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచుచ్నని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళిల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:5 => ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో 

ఏదియు, ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 

సంఖాయ్కాండము 30:6 => ఆమె తండిర్ దానికి ఆకేష్పణ చేసెనుగనుక యెహోవా ఆమెను 

క్షమించును. 
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సంఖాయ్కాండము 30:7 => ఆమెకు వివాహమైన తరువాత ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్యినను, 

నిరాలోచనగా ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లైనను ఆమెమీదనుండుట ఆమె భరత్ విని, దానిగూరిచ్ 

వినినదినమున అతడు ఊరకుండుట తటసిథ్ంచినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళుల్ను ఆమె తనమీద 

పెటుట్కొనిన ఒటుట్ను నిలుచును. 

సంఖాయ్కాండము 30:8 => ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె 

మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; 

యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 

నాయ్యాధిపతులు 11:30 => అపుప్డు యెఫాత్ యెహోవాకు మొర్కుక్కొనెను, ఎటల్నగా నీవు నాచేతికి 

అమోమ్నీయులను నిశచ్యముగా అపప్గించినయెడల 

నాయ్యాధిపతులు 11:31 => నేను అమోమ్నీయులయొదద్ నుండి కేష్మముగా తిరిగివచుచ్నపుప్డు, 

ననున్ ఎదురొక్నుటకు నా యింటి దావ్రమునుండి బయలుదేరి వచుచ్నదేదో అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును; మరియు దహనబలిగా దాని నరిప్ంచెదననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 11:39 => ఆ రెండు నెలల అంతమున ఆమె తన తండిర్యొదద్కు తిరిగిరాగా 

అతడు తాను మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బడిచొపుప్న ఆమెకు చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 21:1 => ఇశార్యేలీయులు తమలో ఎవడును తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయుని 

కియయ్కూడదని మిసాప్లో పర్మాణము చేసికొనియుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:7 => మిగిలియునన్వారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్ మనము మన కుమారెత్లను 

వారికి పెండిల్ చేయమని యెహోవా తోడని పర్మాణము చేసితివిుగదా; వారి విషయములో ఏమి 

చేయగలము? అని చెపుప్కొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:8 => మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో యెహోవా పక్షమున 

మిసాప్కు రానిది ఏదని విచారింపగా 

నాయ్యాధిపతులు 21:9 => సమాజమునకు చేరిన యాబేషిగ్లాదునుండి సేనలోనికి ఎవడును రాలేదని 

తేలెను. జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు యాబేషిగ్లాదు నివాసులలో ఒకడును అకక్డ ఉండలేదు. 
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నాయ్యాధిపతులు 21:10 => కాబటిట్ సమాజపువారు పరాకర్మవంతులైన పండెర్ండు వేలమంది 

మనుషుయ్లను పంపించి మీరు పోయి సతరీలనేమి పిలల్లనేమి యాబేషిగ్లాదు నివాసులనందరిని 

కతిత్వాతను హతము చేయుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:11 => మీరు చేయవలసినదేమనగా, పర్తి పురుషుని పురుషసంయోగము 

నెరిగిన పర్తి సతరీని నశింపజేయవలెనని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:12 => యాబేషిగ్లాదు నివాసులలో పురుషసంయోగము నెరుగని నాలుగు 

వందలమంది కనయ్లైన సతరీలు దొరుకగా కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ సేనలోనికి వారిని 

తీసికొనివచిచ్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:13 => ఆ సరవ్సమాజము రిమోమ్ను కొండలోనునన్ బెనాయ్మీనీయులతో 

మాటలాడుటకును వారిని సమాధానపరచుటకును వరత్మానము పంపగా 

నాయ్యాధిపతులు 21:14 => ఆ వేళను బెనాయ్మీనీయులు తిరిగివచిచ్రి. అపుప్డు వారు తాము 

యాబేషిగ్లాదు సతరీలలో బర్దుకనిచిచ్నవారిని వారికిచిచ్ పెండిల్చేసిరి. ఆ సతరీలు వారికి చాలకపోగా 

నాయ్యాధిపతులు 2 1 : 1 5 = > యెహోవా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో లోపము 

కలుగజేసియుండుట జనులు చూచి బెనాయ్మీనీయులనుగూరిచ్ పశాచ్తాత్పపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:16 => సమాజపర్ధానులు బెనాయ్మీను గోతర్ములో సతరీలు నశించియుండుట 

చూచి మిగిలినవారికి భారయ్లు దొరుకునటుల్ మనమేమి చేయుదమని యోచించుకొని 

నాయ్యాధిపతులు 21:17 => ఇశార్యేలీయులలోనుండి ఒక గోతర్ము తుడిచివేయబడకుండునటుల్ 

బెనాయ్మీనీయులలో తపిప్ంచుకొనిన వారికి సావ్సథ్య్ముండవలెననిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:18 => ఇశార్యేలీయులలో ఎవడైనను తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయునికి 

ఇచిచ్నయెడల వాడు నిరూమ్లము చేయబడునని పర్మాణము చేసియునాన్ము గనుక మనము మన 

కుమారెత్లను వారికి పెండిల్ చేయకూడదని చెపుప్కొనుచుండిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:19 => కాగా వారు బెనాయ్మీనీయులతో ఇటల్నిరి ఇదిగో బేతేలుకు ఉతత్రదికుక్న 

బేతేలునుండి షెకెమునకు పోవు రాజమారగ్మునకు తూరుప్ననునన్ లెబోనాకు దకిష్ణ దికుక్న 

యెహోవాకు పండుగ ఏటేట షిలోహులో జరుగునని చెపిప్ బెనాయ్మీనీయులను చూచి 
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నాయ్యాధిపతులు 21:20 => మీరు వెళిల్ దార్క్షతోటలలో మాటుననుండి షిలోహు సతరీలు 

నాటయ్మాడువారితో కలిసి నాటయ్మాడుటకు బయలుదేరగా 

నాయ్యాధిపతులు 21:21 => దార్క్షతోటలలోనుండి బయలుదేరివచిచ్ పెండిల్ చేసికొనుటకు 

పర్తివాడును షిలోహు సతరీలలో ఒకదాని పటుట్కొని బెనాయ్మీనీయుల దేశమునకు పారిపోవుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:22 => తరువాత వారి తండుర్లైనను సహోదరులైనను వాదించుటకు 

మీయొదద్కు వచిచ్నయెడల మేము ఆ యుదధ్మునుబటిట్ వారిలో పర్తివానికిని పెండిల్కి సతరీ దొరకలేదు 

గనుక ఈ సతరీలను దయచేసి మాకియుయ్డి, ఈ సమయమున వారికిచిచ్నయెడల మీరు 

అపరాధులగుదురు గనుక మాకిచిచ్నటుల్గా ఇయుయ్డని వారితో చెపెప్దమనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 21:23 => కాగా బెనాయ్మీనీయులు అటుల్ చేసి తమ లెకక్చొపుప్న నాటయ్మాడిన 

వారిలోనుండి సతరీలను పటుట్కొని వారిని తీసికొనిపోయి తమ సావ్సథ్య్మునకు వెళిల్ పటట్ణములను కటిట్ 

వాటిలో నివసించిరి. 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:39 => నా కుమారుడైన యోనాతానువలన కలిగినను వాడు తపప్క 

మరణమవునని ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచు యెహోవా జీవముతోడని నేను పర్మాణము 

చేయుచునాన్ననెను. అయితే జనులందరిలో అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచిచ్నవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

1 సమూయేలు 14:40 => మీరు ఒక తటుట్నను నేనును నా కుమారుడగు యోనాతానును ఒక 

తటుట్నను ఉండవలెనని అతడు జనులందరితో చెపప్గా జనులు నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుమని సౌలుతో చెపిప్రి. 
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1 సమూయేలు 14:41 => అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయులకు దేవుడవైన యెహోవా, దోషిని 

కనుపరచుమని పార్రిథ్ంపగా సౌలు పేరటను యోనాతాను పేరటను చీటిపడెను గాని జనులు 

తపిప్ంచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 14:42 => నాకును నా కుమారుడైన యోనాతానునకును చీటుల్ వేయుడని సౌలు ఆజఞ్ 

ఇయయ్గా యోనాతాను పేరట చీటి పడెను. 

1 సమూయేలు 14:43 => నీవు చేసినదేదో నాతో చెపుప్మని యోనాతానుతో అనగా యోనాతాను నా 

చేతికఱఱ్ కొనతో కొంచెము తేనె పుచుచ్కొనన్ మాట వాసత్వమే; కొంచెము తేనెకై నేను 

మరణమొందవలసి వచిచ్నదని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 14:44 => అందుకు సౌలు యోనాతానా, నీవు అవశయ్ముగా మరణమవుదువు, నేను 

ఒపుప్కొననియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

1 సమూయేలు 14:45 => అయితే జనులు సౌలుతో ఇశార్యేలీయులకు ఇంత గొపప్ రక్షణ 

కలుగజేసిన యోనాతాను మరణమవునా? అదెనన్టికిని కూడదు. దేవుని సహాయముచేత ఈ దినమున 

యోనాతాను మనలను జయమునొందించెను; యెహోవా జీవము తోడు అతని తలవెండుర్కలలో 

ఒకటియు నేల రాలదని చెపిప్ యోనాతాను మరణము కాకుండ జనులు అతని రకిష్ంచిరి. 

1 సమూయేలు 25:22 => అని అనుకొని అతనికునన్ వారిలో ఒక మగపిలల్వానినైనను 

తెలల్వారునపప్టికి నేనుండనియయ్ను; లేదా దేవుడు మరి గొపప్ అపాయము దావీదు శతుర్వులకు కలుగ 

జేయునుగాక అని పర్మాణము చేసియుండెను. 

1 సమూయేలు 25:32 => అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నినున్ పంపిన ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

1 సమూయేలు 25:33 => నేను పగ తీరుచ్కొనకుండను ఈ దినమున పార్ణము తీయకుండను ననున్ 

ఆపినందుకై నీవు ఆశీరావ్దము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుదిధ్ విషయమై నీకు ఆశీరావ్దము 

కలుగును గాక. 
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1 సమూయేలు 25:34 => నీవు తవ్రపడి ననున్ ఎదురొక్నక పోయినయెడల, నీకు హానిచేయకుండ 

ననున్ ఆటంకపరచిన ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెలల్వారులోగా నాబాలునకు 

మగవాడొకడును విడువబడడనన్ మాట నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 

2 రాజులు 6:31 => తరువాత రాజు షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొకక్ తల యీ దినమున 

అతనిపైన నిలిచియునన్యెడల దేవుడు నాకు గొపప్ అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను. 

2 రాజులు 6:32 => అయితే ఎలీషా తన యింట కూరుచ్నియుండగా పెదద్లును అతనితోకూడ 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంపబడినవాడు ఎలీషా దగగ్రకు 

రాకమునుపే అతడు ఆ పెదద్లను చూచి ఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొటిట్వేయుటకు 

ఒకని పంపియునాన్డని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెటిట్యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి 

రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసివేయుడి; వాని యజమానుని కాళల్చపుప్డు 

వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెపుప్చుండగా 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 5:4 => మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొని 

చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

యిరిమ్యా 44:25 => ఇశార్యేలు దేవుడును, సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట 

సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుమనియు , ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుమనియు, మేము మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్ను నిశచ్యముగా నెరవేరుచ్దుమనియు మీరును 

Page  of 1895 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మీ భారయ్లును మీ నోటితో పలికి మీచేతులతో నెరవేరుచ్చునాన్రే; నిజముగానే మీ మొర్కుక్బళల్ను మీరు 

మొర్కుక్దురు, నిజముగానే మీ మొర్కుక్లను మీరు నెరవేరుత్రు.  

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

వచనము 13 

యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెకిక్, అకక్డనుండి అరణయ్పర్దేశమునకు ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. 

జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పటట్ణములనుండి కాలినడకను ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 
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మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 

మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 9:9 => అపుప్డు హేరోదు నేను యోహానును తలగొటిట్ంచితిని గదా; యెవనిగూరిచ్ యిటిట్ 

సంగతులు వినుచునాన్నో అతడెవడో అని చెపిప్ ఆయనను చూడగోరెను. 

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 
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2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

2 కొరిందీయులకు 6:5 => శర్మలయందును ఇబబ్ందులయందును ఇరుకులయందును 

దెబబ్లయందును చెరసాలలలోను అలల్రులలోను పర్యాసములలోను జాగరములలోను 

ఉపవాసములలోను మిగుల ఓరుప్గలవారమై, 

వచనము 14 

ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో రోగులైన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

ఆదికాండము 49:7 => వారి కోపము వేండర్మైనది వారి ఉగర్తయు కఠినమైనది అవి శపింపబడును 

యాకోబులో వారిని విభజించెదను ఇశార్యేలులో వారిని చెదరగొటెట్దను.  

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

సామెతలు 29:10 => నరహంతకులు నిరోద్షులను దేవ్షించుదురు అటిట్వారు యథారథ్వంతుల 

పార్ణము తీయజూతురు. 

యిరిమ్యా 22:17 => అయితే నీ దృషిట్యు నీ కోరికయు అనాయ్యముగా లాభము 

సంపాదించుకొనుటయందే, నిరపదాధుల రకత్ము ఒలికించుటయందే నిలిచియునన్వి. అందుకొరకే 

నీవు జనులను బాధించుచునాన్వు, అందుకొరకే బలాతాక్రము చేయుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 16:3 => పర్భువైన యెహోవా యెరూషలేమును గూరిచ్ యీ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు 

నీ ఉతప్తిత్యు నీ జననమును కనానీయుల దేశసంబంధమైనవి; నీ తండిర్ అమోరీయుడు, నీ తలిల్ 

హితీత్యురాలు. 
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యెహెజేక్లు 16:4 => నీ జననవిధము చూడగా నీవు పుటిట్ననాడు నీ నాభిసూతర్ము కోయబడలేదు, 

శుభర్మగుటకు నీవు నీళల్తో కడుగబడను లేదు, వారు నీకు ఉపుప్ రాయకపోయిరి బటట్చుటట్కపోయిరి. 

యెహెజేక్లు 19:2 => నీ తలిల్ ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధయ్ 

పండుకొనెను, కొదమసింహముల మధయ్ తన పిలల్లను పెంచెను; 

యెహెజేక్లు 19:3 => వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేరుచ్కొని 

మనుషుయ్లను భకిష్ంచునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

సంఖాయ్కాండము 7:13 => అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది 

తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ 

రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

2 సమూయేలు 4:7 => వారతని పొడిచి చంపి అతని తలను ఛేదించి దానిని తీసికొని రాతిర్ 

అంతయు మైదానములో బడి పర్యాణమైపోయి హెబోర్నులోనునన్ దావీదునొదద్కు ఇషోబ్షెతు తలను 

తీసికొనివచిచ్ చితత్గించుము;  

1 దినవృతాత్ంతములు 10:9 => అతని కవచమును దోచుకొని, అతని తలను అతని ఆయుధములను 

తీసికొనిపోయి ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును 

చాటించిరి. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 
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వచనము 15 

సాయంకాలమైనపుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ ఇది అరణయ్పర్దేశము, ఇపప్టికే పొర్దుద్పోయెను, 

ఈ జనులు గార్మములలోనికి వెళిల్ భోజనపదారథ్ములు కొనుకొక్నుటకై వారిని పంపివేయమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:58 => పిలాతు నొదద్కు వెళిల్, యేసు దేహమును తనకిమమ్ని అడుగగా, పిలాతు దానిని 

అతని కపప్గింప నాజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 27:59 => యోసేపు ఆ దేహమును తీసికొని శుభర్మైన నారబటట్తో చుటిట్ 

మతత్యి 27:60 => తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి 

దావ్రమునకు పెదద్రాయి పొరిల్ంచి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 27:61 => మగద్లేనే మరియయు, వేరొక మరి యయు, అకక్డనే సమాధికి 

ఎదురుగాకూరుచ్ండియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2 => భకిత్గల మనుషుయ్లు సెత్ఫనును సమాధిచేసి అతనినిగూరిచ్ బహుగా 

పర్లాపించిరి. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

వచనము 16 

యేసు వారు వెళల్నకక్రలేదు, మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 14:1 => ఆ సమయమందు చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూరిచ్న సమాచారము 

విని 

మతత్యి 14:2 => ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; 

అందువలననే అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

మారుక్ 6:30 => అంతట అపొసత్లులు యేసునొదద్కు కూడివచిచ్ తాము చేసినవనిన్యు 

బోధించినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేసిరి. 

మారుక్ 6:31 => అపుప్డాయన మీరేకాంతముగా అరణయ్ పర్దేశమునకు వచిచ్, కొంచెముసేపు 

అలసట తీరుచ్కొనుడని చెపెప్ను; ఏలయనగా అనేకులు వచుచ్చు పోవుచు నుండినందున, భోజనము 

చేయుటకైనను వారికి అవకాశము లేకపోయెను 

మారుక్ 6:32 => కాగా వారు దోనె యెకిక్ అరణయ్ పర్దేశమునకు ఏకాంతముగా వెళిల్రి. 

మారుక్ 6:33 => వారు వెళుల్చుండగా జనులు చూచి, అనేకులాయనను గురెత్రిగి, సకల 

పటట్ణములనుండి అకక్డికి కాలినడకను పరుగెతిత్ వారికంటె ముందుగా వచిచ్రి. 

లూకా 9:10 => అపొసత్లులు తిరిగి వచిచ్, తాము చేసినవనిన్యు ఆయనకు తెలియజేయగా, ఆయన 

వారిని వెంటబెటుట్కొని బేతస్యిదా అను ఊరికి ఏకాంతముగా వెళె ల్ను. 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 9:12 => పొర్దుద్గుర్ంక నారంభించినపుప్డు పండెర్ండుగురు శిషుయ్లు వచిచ్ మనమీ 

అరణయ్ములో ఉనాన్ము గనుక చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములకును పలెల్లకును వెళిల్ బస చూచుకొని, 

ఆహారము సంపాదించుకొనునటుల్ జనసమూహమును పంపివేయుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళిల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 
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లూకా 9:14 => వచిచ్నవారు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు. ఆయన వారిని 

ఏబదేసిమంది చొపుప్న పంకుత్లు తీరిచ్ కూరుచ్ండబెటుట్డని తన శిషుయ్లతో చెపప్గా, 

లూకా 9:15 => వారాలాగు చేసి అందరిని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

లూకా 9:16 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను ఎతిత్కొని, ఆకాశము వైపు 

కనున్లెతిత్ వాటిని ఆశీరవ్దించి, విరిచి, జనసమూహమునకు వడిడ్ంచుటకై శిషుయ్లకిచెచ్ను. 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

యోహాను 6:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్ము, అనగా గలిలయ సముదర్ము దాటి 

అదద్రికి వెళె ల్ను. 

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

యోహాను 6:3 => యేసు కొండయెకిక్ అకక్డ తన శిషుయ్లతో కూడ కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 6:4 => అపుప్డు పసాక్ అను యూదుల పండుగ సమీపించెను. 

యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:8 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అందెర్య 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 
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యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

యోహాను 6:15 => రాజుగా చేయుటకు వారు వచిచ్ తనున్ బలవంతముగా పటుట్కొనబోవుచునాన్రని 

యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళె ల్ను. 

మారుక్ 6:31 => అపుప్డాయన మీరేకాంతముగా అరణయ్ పర్దేశమునకు వచిచ్, కొంచెముసేపు 

అలసట తీరుచ్కొనుడని చెపెప్ను; ఏలయనగా అనేకులు వచుచ్చు పోవుచు నుండినందున, భోజనము 

చేయుటకైనను వారికి అవకాశము లేకపోయెను 

మారుక్ 6:32 => కాగా వారు దోనె యెకిక్ అరణయ్ పర్దేశమునకు ఏకాంతముగా వెళిల్రి. 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 4:40 => సూరుయ్డసత్మించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచునన్వారు 

ఎవరెవరియొదద్ నుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయన యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి; అపుప్డాయన 

వారిలో పర్తివానిమీద చేతులుంచి, వారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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లూకా 4:42 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన బయలుదేరి అరణయ్ పర్దేశమునకు వెళె ల్ను. 

జనసమూహము ఆయనను వెదకుచు ఆయన యొదద్కు వచిచ్, తముమ్ను విడిచిపోకుండ ఆపగా 

వచనము 17 

వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

మతత్యి 15:34 => యేసు మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడు రొటెట్లును కొనిన్ 

చినన్ చేపలును ఉనన్వని చెపిప్రి. 

మతత్యి 15:35 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనసమూహమునకు ఆజాఞ్పించి 

మతత్యి 15:36 => ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

మతత్యి 15:38 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు నాలుగువేలమంది పురుషులు. 

మతత్యి 15:39 => తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెకిక్ మగదాను 

పార్ంతములకు వచెచ్ను. 
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మారుక్ 6:34 => గనుక యేసు వచిచ్ ఆ గొపప్ జనసమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని 

గొఱఱ్లవలె ఉనన్ందున వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగెను. 

మారుక్ 8:1 => ఆ దినములలో మరియొకసారి బహు జనులు కూడి రాగా, వారికి తిననేమియు 

లేనందున యేసు తన శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

యోహాను 11:33 => ఆమె ఏడుచ్టయు, ఆమెతో కూడ వచిచ్న యూదులు ఏడుచ్టయు యేసు చూచి 

కలవరపడి ఆతమ్లో మూలుగుచు అతనినెకక్డ నుంచితిరని అడుగగా, 

యోహాను 11:34 => వారు పర్భువా, వచిచ్ చూడుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 5:2 => తానుకూడ బలహీనతచేత ఆవరింపబడి యునన్ందున అతడు ఏమియు 

తెలియనివారియెడలను తోర్వతపిప్న వారియెడలను తాలిమి చూపగలవాడైయునాన్డు. 
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

మతత్యి 8:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు జనులు దయయ్ములు పటిట్న అనేకులను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 20:34 => కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది 

ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

లూకా 4:42 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన బయలుదేరి అరణయ్ పర్దేశమునకు వెళె ల్ను. 

జనసమూహము ఆయనను వెదకుచు ఆయన యొదద్కు వచిచ్, తముమ్ను విడిచిపోకుండ ఆపగా 

లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 

దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 
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వచనము 18 

అందుకాయన వాటిని నాయొదద్కు తెండని చెపిప్ 

మారుక్ 6:35 => చాల పొర్దుద్పోయిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ ఇది అరణయ్ 

పర్దేశము, ఇపుప్డు చాల పొర్దుద్పోయినది; 

మారుక్ 6:36 => చుటుట్పటల్ పర్దేశములకును గార్మములకును వారు వెళిల్ భోజనమునకేమైనను 

కొనుకొక్నుటకు వారిని పంపివేయుమని చెపిప్రి. 

లూకా 9:12 => పొర్దుద్గుర్ంక నారంభించినపుప్డు పండెర్ండుగురు శిషుయ్లు వచిచ్ మనమీ 

అరణయ్ములో ఉనాన్ము గనుక చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములకును పలెల్లకును వెళిల్ బస చూచుకొని, 

ఆహారము సంపాదించుకొనునటుల్ జనసమూహమును పంపివేయుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మారుక్ 8:3 => నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండల్కు పంపివేసినయెడల మారగ్ములో 

మూరఛ్పోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరమునుండి వచిచ్యునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

మారుక్ 8:5 => ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

యోహాను 6:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్ము, అనగా గలిలయ సముదర్ము దాటి 

అదద్రికి వెళె ల్ను. 
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యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

వచనము 19 

పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని 

ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలా ష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:44 => పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన 

తరువాత మిగిలిపోయెను. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

సామెతలు 11:24 => వెదజలిల్ అభివృదిధ్ పొందువారు కలరు తగినదానికనన్ తకుక్వ ఇచిచ్ లేమికి 

వచుచ్వారు కలరు. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 
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లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 4:4 => అందుకాయన మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి 

వచుచ్ పర్తి మాటవలనను జీవించును అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మారుక్ 6:37 => అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెటుట్డనగా వారు మేము వెళిల్ యీనూన్రు 

దేనారముల రొటెట్లు కొని వారికి పెటుట్దుమా అని ఆయన నడిగిరి. 
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లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళిల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

వచనము 20 

వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

మతత్యి 15:34 => యేసు మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడు రొటెట్లును కొనిన్ 

చినన్ చేపలును ఉనన్వని చెపిప్రి. 

సంఖాయ్కాండము 11:21 => అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల 

పాదచారులు వారు నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 

సంఖాయ్కాండము 11:22 => వారు తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము గొఱఱ్లను పశువులను 

చంపవలెనా? వారు తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేపలనిన్యు వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

కీరత్నలు 78:19 => ఈ అరణయ్ములో దేవుడు భోజనము సిదధ్పరచగలడా యనుచు వారు దేవునికి 

విరోధముగా మాటలాడిరి. 

కీరత్నలు 78:20 => ఆయన బండను కొటట్గా నీరు ఉబికెను నీళుల్ కాలువలై పారెను. ఆయన 

ఆహారము ఇయయ్గలడా? ఆయన తన పర్జలకు మాంసము సిదధ్పరచగలడా? అని వారు చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 6:37 => అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెటుట్డనగా వారు మేము వెళిల్ యీనూన్రు 

దేనారముల రొటెట్లు కొని వారికి పెటుట్దుమా అని ఆయన నడిగిరి. 
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మారుక్ 6:38 => అందుకాయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వి? పోయి చూడుడని వారితో చెపెప్ను. 

వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలు నునన్వనిరి.  

మారుక్ 8:4 => అందుకాయన శిషుయ్లు ఈ అరణయ్ పర్దేశములో ఒకడెకక్డనుండి రొటెట్లు తెచిచ్, 

వీరిని తృపిత్పరచగలడని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 8:5 => ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళిల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:8 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అందెర్య 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

ఆదికాండము 34:12 => ఓలియు కటన్మును ఎంతైనను అడుగుడి; మీరు అడిగినంత యిచెచ్దను; 

మీరు ఆ చినన్దాని నాకు ఇయుయ్డని ఆమె తండిర్తోను ఆమె సహోదరులతోను చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మారుక్ 8:19 => నేను ఆ అయిదువేల మందికి అయిదు రొటెట్లు విరిచి పంచిపెటిట్నపుప్డు మీరు 

ముకక్లు ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని వారి నడిగెను. వారు పండెర్ండని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

వచనము 21 

సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది పురుషులు. 

మారుక్ 6:38 => అందుకాయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వి? పోయి చూడుడని వారితో చెపెప్ను. 

వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలు నునన్వనిరి.  

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 

వచనము 22 

వెంటనే ఆ జనసమూహములను తాను పంపివేయునంతలో తన శిషుయ్లు దోనె యెకిక్ తనకంటె 

ముందుగా అదద్రికి వెళల్వలెనని ఆయన వారిని బలవంతము చేసెను. 

మతత్యి 15:35 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనసమూహమునకు ఆజాఞ్పించి 

మారుక్ 6:39 => అపుప్డాయన పచిచ్కమీద అందరు పంకుత్లు పంకుత్లుగా కూరుచ్ండవలెనని 

వారికాజాఞ్పింపగా 
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మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

లూకా 9:14 => వచిచ్నవారు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు. ఆయన వారిని 

ఏబదేసిమంది చొపుప్న పంకుత్లు తీరిచ్ కూరుచ్ండబెటుట్డని తన శిషుయ్లతో చెపప్గా, 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

మారుక్ 7:34 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఎపఫ్తా అని వానితో చెపెప్ను; ఆ 

మాటకు తెరవబడుమని అరథ్ము. 

లూకా 9:16 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను ఎతిత్కొని, ఆకాశము వైపు 

కనున్లెతిత్ వాటిని ఆశీరవ్దించి, విరిచి, జనసమూహమునకు వడిడ్ంచుటకై శిషుయ్లకిచెచ్ను. 

యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

మతత్యి 15:36 => ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:27 => మరియు ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్ దీనిలోనిది 

మీరందరు తార్గుడి. 

1 సమూయేలు 9:13 => ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు 
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భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, 

మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

మారుక్ 14:23 => పిమమ్ట ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని వారికిచెచ్ను; 

వారందరు దానిలోనిది తార్గిరి. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

యోహాను 6:23 => అయితే పర్భువు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు వారు రొటెట్ భుజించిన 

చోటునకు దగగ్రనునన్ తిబెరియనుండి వేరే చినన్ దోనెలు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

రోమీయులకు 14:6 => దినమును లక్షయ్పెటుట్వాడు పర్భువు కోసమే లక్షయ్పెటుట్చునాన్డు; తినువాడు 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు గనుక పర్భువు కోసమే తినుచునాన్డు, తిననివాడు 

పర్భువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్ నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 132:15 => దాని ఆహారమును నేను నిండారులుగా దీవించెదను దానిలోని బీదలను 

ఆహారముతో తృపిత్పరచెదను 

మారుక్ 8:7 => కొనిన్ చినన్ చేపలు కూడ వారియొదద్నుండగా ఆయన ఆశీరవ్దించి వాటినికూడ 

వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 
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వచనము 23 

ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, పార్రథ్న చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండయెకిక్ పోయి, 

సాయంకాలమైనపుప్డు ఒంటరిగా ఉండెను. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

నిరగ్మకాండము 16:8 => మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును 

ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ 

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా 

మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

నిరగ్మకాండము 16:12 => నీవు సాయంకాలమున మీరు మాంసము తిందురు, ఉదయమున 

ఆహారముచేత తృపిత్పొందుదురు, అపుప్డు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసికొందురని 

వారితో చెపుప్మనెను. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

Page  of 1916 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:44 => పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన 

తరువాత మిగిలిపోయెను. 

సామెతలు 13:25 => నీతిమంతుడు ఆకలితీర భోజనము చేయును భకిత్హీనుల కడుపునకు లేమి 

కలుగును. 

యెహెజేక్లు 4:14 => అందుకు అయోయ్, పర్భువా, యెహోవా, నేనెనన్డును అపవితర్త 

నొందినవాడను కానే, బాలయ్మునుండి నేటివరకును చచిచ్నదానినైనను మృగములు చీలిచ్నదానినైనను 

నేను తినినవాడను కానే, నిషిదధ్మైన మాంసము నా నోట ఎనన్డును పడలేదే అని నేననగా 

యెహెజేక్లు 4:15 => ఆయన చూడుము, మనుషయ్ మలమునకు మారుగా నీకు గోమలము నేను 

నిరణ్యించియునాన్ను; దీనితో నీవు నీ భోజనము సిదధ్పరుచుకొనుమని సెలవిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 4:16 => నరపుతుర్డా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొటెట్యను ఆధారమును నేను లేకుండ 

చేసినందున వారు తూనికె పర్కారముగా బహు చింతతో రొటెట్ భుజింతురు, నీళుల్ కొలచొపుప్న తార్గుచు 

విసమ్యమొందుదురు. 

హగగ్యి 1:6 => మీరు విసాత్రముగా వితిత్నను మీకు కొంచెమే పండెను, మీరు భోజనము 

చేయుచునన్ను ఆకలి తీరకయునన్ది, పానము చేయుచునన్ను దాహము తీరకయునన్ది, బటట్లు 
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కపుప్కొనుచునన్ను చలి ఆగకునన్ది, పనివారు కషట్ముచేసి జీతము సంపాదించుకొనినను జీతము 

చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినటుట్గా ఉనన్ది. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

మతత్యి 15:38 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు నాలుగువేలమంది పురుషులు. 

మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మతత్యి 16:10 => ఏడు రొటెట్లు నాలుగువేలమందికి పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో 

అదియైనను మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 
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2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

2 రాజులు 4:3 => అతడు నీవు బయటికి పోయి, నీ యిరుగు పొరుగు వారందరియొదద్ 

దొరుకగలిగిన వటిట్ పాతర్లనిన్టిని ఎరవు పుచుచ్కొనుము; 

2 రాజులు 4:4 => అపుప్డు నీవు నీ యింటిలోకి వచిచ్ నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, ఆ పాతర్లనిన్టిలో నూనె పోసి, నిండినవి యొకతటుట్న ఉంచుమని ఆమెతో సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 4:5 => ఆమె అతనియొదద్నుండి పోయి, తానును కుమారులును లోపలనుండి 

తలుపుమూసి, కుమారులు తెచిచ్న పాతర్లలో నూనె పోసెను. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

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. 

మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

మారుక్ 6:43 => తరువాత మిగిలిన చేపలును రొటెట్ముకక్లును పండెర్ండు గంపెళుల్ ఎతిత్రి. 

మారుక్ 6:44 => ఆ రొటెట్లు తినినవారు అయిదువేలమంది పురుషులు. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 8:9 => భోజనము చేసినవారు ఇంచుమించు నాలుగు వేలమంది. వారిని పంపివేసిన 

వెంటనే 

మారుక్ 8:16 => వారు తమయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి. 
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మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

మారుక్ 8:19 => నేను ఆ అయిదువేల మందికి అయిదు రొటెట్లు విరిచి పంచిపెటిట్నపుప్డు మీరు 

ముకక్లు ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని వారి నడిగెను. వారు పండెర్ండని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మారుక్ 8:20 => ఆ నాలుగువేల మందికి ఏడు రొటెట్లు నేను విరిచి, పంచిపెటిట్నపుప్డు ముకక్లు 

ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని ఆయన అడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 8:21 => అందుకాయన మీరింకను గర్హింపకునాన్రా? అని అనెను. 

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  

రూతు 2:14 => బోయజు భోజనకాలమున నీ వికక్డికి వచిచ్ భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ 

ముంచి, తినుమని ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయువారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు 

పేలాలు అందియయ్గా ఆమె తిని తృపిత్పొంది కొనిన్ మిగిలెచ్ను. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

కీరత్నలు 78:25 => దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదారథ్ములను ఆయన వారికి 

సమృదిధ్గా పంపెను. 

వచనము 24 
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అపప్టికా దోనె దరికి దూరముగ నుండగా గాలి యెదురైనందున అలలవలన కొటట్బడుచుండెను. 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:4 => వాకయ్ము వినినవారిలో అనేకులు నమిమ్రి. వారిలో పురుషుల సంఖయ్ 

యించుమించు అయిదువేలు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:19 => కాగా దేవుడు తన ఐశవ్రయ్ము చొపుప్న కీర్సుత్యేసునందు మహిమలో మీ 

పర్తి అవసరమును తీరుచ్ను. 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 
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యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5 => ఆ దినములు గడిపిన తరువాత పర్యాణమై పోవుచుండగా, 

భారయ్లతోను పిలల్లతోను వారందరు మముమ్ను పటట్ణము వెలుపలివరకు సాగనంప వచిచ్రి. వారును 

మేమును సముదర్తీరమున మోకాళూ ల్ని పార్రథ్నచేసి యొకరియొదద్ ఒకరము సెలవు పుచుచ్కొంటిమి. 

వచనము 25 

రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు వచెచ్ను 

మారుక్ 6:45 => ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎకిక్ అదద్రినునన్ 

బేతస్యిదాకు ముందుగా వెళుల్డని ఆయన తన శిషుయ్లను వెంటనే బలవంతము చేసెను. 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 15:39 => తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెకిక్ మగదాను 

పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 8:18 => యేసు తనయొదద్నునన్ జనసమూహమును చూచి అదద్రికి వెళళ్వలెనని 

ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 4:35 => ఆ దినమే సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన అదద్రికి పోవుదమని వారితో చెపప్గా,  

లూకా 8:22 => మరియొకనాడు ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ ఒక దోనెయెకిక్ సరసుస్ అదద్రికి 

పోదమని వారితో చెపప్గా, వారు ఆ దోనెను తోర్సి బయలుదేరిరి. 

యోహాను 6:15 => రాజుగా చేయుటకు వారు వచిచ్ తనున్ బలవంతముగా పటుట్కొనబోవుచునాన్రని 

యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళె ల్ను. 
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యోహాను 6:22 => మరునాడు సముదర్పుటదద్రిని నిలిచియునన్ జనసమూహము వచిచ్చూడగా, ఒక 

చినన్ దోనె తపప్ అకక్డ మరియొకటి లేదనియు, యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ దోనె ఎకక్లేదుగాని 

ఆయన శిషుయ్లు మాతర్మే వెళిల్రనియు తెలిసికొనిరి. 

వచనము 26 

ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట శిషుయ్లు చూచి తొందరపడి, భూతమని చెపుప్కొని భయముచేత 

కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 26:36 => అంతట యేసు వారితోకూడ గెతేస్మనే అనబడిన చోటికి వచిచ్ నేను అకక్డికి వెళిల్ 

పార్రథ్నచేసి వచుచ్వరకు మీరికక్డ కూరుచ్ండుడని శిషుయ్లతో చెపిప్ 

మారుక్ 6:46 => ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళె ల్ను. 

లూకా 6:12 => ఆ దినములయందు ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళిల్, దేవుని 

పార్రిథ్ంచుటయందు రాతిర్ గడిపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

యోహాను 6:15 => రాజుగా చేయుటకు వారు వచిచ్ తనున్ బలవంతముగా పటుట్కొనబోవుచునాన్రని 

యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళె ల్ను. 

యోహాను 6:16 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన శిషుయ్లు సముదర్ము నొదద్కు వెళిల్ దోనె యెకిక్ 

సముదర్పుటదద్రినునన్ కపెరన్హూమునకు పోవుచుండిరి. 

యోహాను 6:17 => అంతలో చీకటాయెను గాని యేసు వారియొదద్కు ఇంకను రాలేదు. 

1 రాజులు 18:42 => అహాబు భోజనము చేయబోయెను గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తముమీదికి 

పోయి నేలమీద పడి ముఖము మోకాళల్మధయ్ ఉంచుకొనెను. 
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మారుక్ 6:47 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దోనె సముదర్ము మధయ్ ఉండెను ఆయన ఒంటరిగా 

మెటట్నుండెను. 

లూకా 5:16 => ఆయన పార్రథ్న చేయుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్చుండెను. 

యోహాను 6:3 => యేసు కొండయెకిక్ అకక్డ తన శిషుయ్లతో కూడ కూరుచ్ండెను. 

వచనము 27 

వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 

యెషయా 54:11 => పర్యాసపడి గాలివానచేత కొటట్బడి ఆదరణలేక యునన్దానా, నేను 

నీలాంజనములతో నీ కటట్డమును కటుట్దును నీలములతో నీ పునాదులను వేయుదును  

మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

యోహాను 6:18 => అపుప్డు పెదద్ గాలి విసరగా సముదర్ము పొంగుచుండెను. 

యెహోషువ 3:16 => పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను 

పురమునకు దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి 

బొతిత్గా ఆపబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4 => అకక్డనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి 

కొటుట్చునన్ందున కుపర్చాటున ఓడ నడిపించితివిు. 

వచనము 28 

పేతురు పర్భువా, నీవే అయితే నీళల్మీద నడిచి నీయొదద్కు వచుచ్టకు నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనతో 

అనెను. 
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మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

యోబు 9:8 => ఆయన ఒకక్డే ఆకాశమండలమును విశాలపరచువాడు సముదర్ తరంగములమీద 

ఆయన నడుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 93:3 => వరదలు ఎలుగెతెత్ను యెహోవా, వరదలు ఎలుగెతెత్ను వరదలు తమ అలలను 

హోరెతుత్నటుల్ చేయుచునన్వి 

కీరత్నలు 93:4 => విసాత్రజలముల ఘోషలకంటెను బలమైన సముదర్ తరంగముల ఘోషలకంటెను 

ఆకాశమునందు యెహోవా బలిషు ఠ్డు  

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

మారుక్ 6:48 => అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి 

కషట్పడుచుండగా ఆయన చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు 

వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని దాటిపోవలేనని యుండెను 

యోహాను 6:19 => వారు ఇంచుమించు రెండు కోసుల దూరము దోనెను నడిపించిన తరువాత, 

యేసు సముదర్ముమీద నడుచుచు తమ దోనెదగగ్రకు వచుచ్ట చూచి భయపడిరి; 

పర్కటన 10:2 => ఆయనచేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను. ఆయన తన కుడి 

పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, 

పర్కటన 10:5 => మరియు సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియుండగా నేను చూచిన ఆ 

దూత తన కుడిచెయియ్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ 

పర్కటన 10:8 => అంతట పరలోకమునుండి నేను వినిన సవ్రము మరల నాతో మాటలాడుచు నీవు 

వెళిల్ సముదర్ము మీదను భూమి మీదను నిలిచియునన్ ఆ దూతచేతిలో విపప్బడియునన్ ఆ చినన్ 

పుసత్కము తీసికొనుమని చెపుప్ట వింటిని 
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కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

కీ రత్ నలు 1 3 5 : 6 = > ఆకాశమందును భూమియందును సముదర్ములయందును 

మహాసముదర్ములనిన్టి యందును ఆయన తనకిషట్మైనదంతయు జరిగించువాడు 

విలాపవాకయ్ములు 2:19 => నీవులేచి రేయి మొదటిజామున మొఱఱ్పెటుట్ము నీళుల్ కుమమ్రించునటుల్ 

పర్భువు సనిన్ధిని నీ హృదయమును కుమమ్రించుము నీ పసిపిలల్ల పార్ణముకొరకు నీచేతులను 

ఆయనతటుట్ ఎతుత్ము పర్తి వీధిమొగను అకలిగొని వారు మూరిఛ్లుల్చునాన్రు  

మారుక్ 6:49 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

వచనము 29 

ఆయన రమమ్నగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొదద్కు వెళుల్టకు నీళల్మీద నడచెను గాని 

1 సమూయేలు 28:12 => ఆ సతరీ సమూయేలును చూచినపుప్డు బిగగ్రగా కేకవేసి నీవు సౌలువే; నీవు 

ననెన్ందుకు మోసపుచిచ్తివని సౌలుతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 28:13 => రాజు నీవు భయపడవదుద్, నీకు ఏమి కనబడినదని ఆమె నడుగగా ఆమె 

దేవతలలో ఒకడు భూమిలోనుండి పైకి వచుచ్ట నేను చూచుచునాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 28:14 => అందుకతడు ఏ రూపముగా ఉనాన్డని దాని నడిగినందుకు అది దుపప్టి 

కపుప్కొనిన ముసలివాడొకడు పైకి వచుచ్చునాన్డనగా సౌలు అతడు సమూయేలు అని తెలిసికొని 

సాగిలపడి నమసాక్రము చేసెను. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 
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యోబు 4:16 => అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గురుతుపటట్లేకపోతిని ఒక రూపము నా 

కనున్లయెదుట నుండెను మెలల్నైన యొక కంఠసవ్రమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సనిన్ధిని 

మరుత్య్లు నీతిమంతులగుదురా? 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 10:11 => దానియేలూ, నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నేను నీయొదద్కు పంపబడితిని; 

నీవు లేచి నిలువబడి నేను నీతో చెపుప్మాటలు తెలిసికొనుమనెను. అతడీమాటలు నాతో చెపప్గా నేను 

వణకుచు నిలువబడితిని. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

మారుక్ 6:49 => ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. 

మారుక్ 6:50 => అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 
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లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

యోబు 4:15 => ఒకని శావ్సము నా ముఖమును కొటట్గా నా శరీర రోమములు పులకించెను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

యోహాను 6:19 => వారు ఇంచుమించు రెండు కోసుల దూరము దోనెను నడిపించిన తరువాత, 

యేసు సముదర్ముమీద నడుచుచు తమ దోనెదగగ్రకు వచుచ్ట చూచి భయపడిరి; 

వచనము 30 

గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని కేకలువేసెను. 

Page  of 1928 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 9:2 => ఇదిగో జనులు పక్షవాయువుతో మంచముపటిట్యునన్ యొకని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ పాపములు 

క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు గల వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 16:33 => నాయందు మీకు సమాధానము కలుగునటుల్ ఈ మాటలు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. లోకములో మీకు శర్మ కలుగును; అయినను ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేను లోకమును 

జయించియునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11 => ఉదయమైనపుప్డు యూదులు కటుట్కటిట్, తాము పౌలును 

చంపువరకు అనన్పానములు పుచుచ్కొనమని ఒటుట్పెటుట్కొనిరి. 

యెషయా 41:4 => ఎవడు దీని నాలోచించి జరిగించెను? ఆదినుండి మానవ వంశములను 

పిలిచినవాడనైన యెహోవానగు నేనే నేను మొదటివాడను కడవరివారితోను ఉండువాడను. 

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 

దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

యెషయా 51:12 => నేను నేనే మిముమ్ నోదారుచ్వాడను చనిపోవు నరునికి తృణమాతుర్డగు నరునికి 

ఎందుకు భయపడుదువు? 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

యోహాను 6:20 => అయితే ఆయన నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

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. 

ఆదికాండము 43:18 => ఆ మనుషుయ్లు యోసేపు ఇంటికి రపిప్ంపబడినందున వారు భయపడి 

మొదట మన గోనెలలో తిరిగిపెటట్బడిన రూకల నిమితత్ము అతడు మన మీదికి అకసామ్తుత్గా వచిచ్ 

మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపటిట్ మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెపిప్ంచెననుకొనిరి. 

ఆదికాండము 45:3 => అపుప్డు యోసేపు నేను యోసేపును; నా తండిర్ యింక బర్దికియునాన్డా అని 

అడిగినపుప్డు అతని సహోదరులు అతని సముఖమందు తొందరపడి అతనికి ఉతత్రము ఇయయ్లేక 

పోయిరి. 

ఆదికాండము 45:4 => అంతట యోసేపు నా దగగ్రకు రండని తన సహోదరులతో చెపిప్నపుప్డు 

వారు అతని దగగ్రకు వచిచ్రి. అపుప్డతడు ఐగుపుత్నకు వెళుల్నటుల్ మీరు అమిమ్వేసిన మీ సహోదరుడైన 

యోసేపును నేనే 

ఆదికాండము 50:19 => యోసేపు భయపడకుడి, నేను దేవుని సాథ్నమందునాన్నా? 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 
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మారుక్ 6:50 => అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

వచనము 31 

వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు సందేహపడితివని అతనితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 26:34 => యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని 

ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 
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లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:49 => యేసు యూదా, నీవు ముదుద్పెటుట్కొని మనుషయ్కుమారుని అపప్గించుచునాన్వా 

అని వానితో అనగా 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 13:36 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వని ఆయనను అడుగగా 

యేసు నేను వెళుల్చునన్చోటికి నీవిపుప్డు నావెంట రాలేవుగాని, తరువాత వచెచ్దవని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

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. 

మారుక్ 6:51 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ వారియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు గాలి అణగెను, అందుకు 

వారు తమలోతాము మికిక్లి విభార్ంతినొందిరి; 
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యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

వచనము 32 

వారు దోనె యెకిక్నపుప్డు గాలి అణిగెను.  

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మతత్యి 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:22 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మీరు దేవునియందు విశావ్సముంచుడి. 

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 
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రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:13 => ననున్ బలపరచువానియందే నేను సమసత్మును చేయగలను. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

వచనము 33 

అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:73 => కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, 

నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 
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2 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 14:66 => పేతురు ముంగిటి కిర్ందిభాగములో ఉండగా పర్ధానయాజకుని పనికతెత్లలో 

ఒకతె వచిచ్ 

మారుక్ 14:67 => పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును 

నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను. 

మారుక్ 14:68 => అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరుగను; నీవు చెపిప్నది నాకు బోధపడలేదని 

చెపిప్ నడవలోనికి వెళె ల్ను; అంతట కోడి కూసెను. 

మారుక్ 14:69 => ఆ పనికతెత్ అతనిని చూచి వీడు వారిలో ఒకడని దగగ్ర నిలిచియునన్వారితో 

మరల చెపప్సాగెను. 

మారుక్ 14:70 => అతడు మరల నేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగగ్ర నిలిచియునన్వారు 

మరల పేతురును చూచి నిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి. 

మారుక్ 14:71 => అందుకతడు మీరు చెపుప్చునన్ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ , 

శపించుకొనుటకును ఒటుట్బెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 

లూకా 22:55 => వారాయనను పటిట్ యీడుచ్కొనిపోయి పర్ధానయాజకుని యింటిలోనికి 

తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూరముగా వారి వెనుక వచుచ్చుండెను. 
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లూకా 22:56 => అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుటుట్ కూరుచ్ండినపుప్డు, పేతురును 

వారి మధయ్ను కూరుచ్ండెను. 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

లూకా 22:58 => అందుకు పేతురు అమామ్యీ, నేనతని నెరుగననెను. 

లూకా 22:59 => మరికొంతసేపటికి మరియొకడు అతని చూచి నీవును వారిలో ఒకడవనగా 

పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను. 

లూకా 22:60 => ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును 

అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెపెప్ను. 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

2 తిమోతి 4:17 => అయితే నా దావ్రా సువారత్ పూరణ్ముగా పర్కటింపబడు నిమితత్మును, 

అనయ్జనులందరును దాని విను నిమితత్మును, పర్భువు నా పర్కక్ నిలిచి ననున్ బలపరచెను గనుక నేను 

సింహము నోటనుండి తపిప్ంపబడితిని 

మతత్యి 8:24 => అంతట సముదర్ముమీద తుపాను లేచినందున ఆ దోనె అలలచేత కపప్బడెను. 

అపుప్డాయన నిదిర్ంచుచుండగా 
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మతత్యి 8:25 => వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్ము, మముమ్ను 

రకిష్ంచుమని చెపిప్ ఆయనను లేపిరి. 

కీరత్నలు 3:7 => యెహోవా, లెముమ్, నా దేవా ననున్ రకిష్ంపుము నా శతుర్వులనందరిని దవడ 

యెముకమీద కొటుట్వాడవు నీవే, దుషుట్ల పళుల్ విరుగగొటుట్వాడవు నీవే. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 107:27 => మతుత్లైన వారివలె వారు ముందుకు వెనుకకు దొరుల్చు ఇటు అటు 

తూలుచుండిరి వారు ఎటుతోచక యుండిరి.  

కీరత్నలు 107:28 => శర్మకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్రి ఆయన వారి 

ఆపదలలోనుండి వారిని విడిపించెను. 

కీరత్నలు 107:29 => ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను. 

కీరత్నలు 107:30 => అవి నిమమ్ళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని 

నడిపించెను. 

కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

కీరత్నలు 116:4 => అపుప్డు యెహోవా, దయచేసి నా పార్ణమును విడిపింపుమని యెహోవా 

నామమునుబటిట్ నేను మొఱఱ్పెటిట్తిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:54 => నీళుల్ నా తలమీదుగా పారెను నాశనమైతినని నేననుకొంటిని. 

విలాపవాకయ్ములు 3:55 => యెహోవా, అగాధమైన బందీగృహములోనుండి నేను నీ 

నామమునుబటిట్ మొరలిడగా 

విలాపవాకయ్ములు 3:56 => నీవు నా శబద్ము ఆలకించితివి సహాయముకొరకు నేను మొఱఱ్పెటట్గా 

చెవిని మూసికొనకుము. 

Page  of 1937 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

విలాపవాకయ్ములు 3:57 => నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నీవు నాయొదద్కు వచిచ్తివి 

భయపడకుమి అని నీవు చెపిప్తివి.  

యోనా 2:2 => నేను ఉపదర్వములో ఉండి యెహోవాకు మనవిచేయగా ఆయన నాకు 

పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను ; పాతాళగరభ్ములోనుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా పార్రథ్న 

నంగీకరించియునాన్వు. 

యోనా 2:3 => నీవు ననున్ అగాధమైన సముదర్గరభ్ములో పడవేసియునాన్వు, పర్వాహములు ననున్ 

చుటుట్కొనియునన్వి, నీ తరంగములును నీ కరుళుల్ను ననున్ కపిప్యునన్వి. 

యోనా 2:4 => నీ సనిన్ధిలోనుండి నేను వెలివేయబడినను, నీ పరిశుదాధ్లయము తటుట్ మరల 

చూచెదననుకొంటిని. 

యోనా 2:5 => పార్ణాంతము వచుచ్నంతగా జలములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి, సముదార్గాధము 

ననున్ ఆవరించియునన్ది. సముదర్పు నాచు నా తలకు చుటుట్కొనియునన్ది. 

యోనా 2:6 => నేను మరెనన్టికిని ఎకిక్రాకుండ భూమి గడియలు వేయబడియునన్వి; పరవ్తముల 

పునాదులలోనికి నేను దిగియునాన్ను, నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా పార్ణము కూపములోనుండి పైకి 

రపిప్ంచియునాన్వు.  

యోనా 2:7 => కూపములోనుండి నా పార్ణము నాలో మూరిఛ్లల్గా నేను యెహోవాను జాఞ్పకము 

చేసికొంటిని; నీ పరిశుదాధ్లయములోనికి నీయొదద్కు నా మనవి వచెచ్ను.  

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. 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

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 4:8 => బారాకు నీవు నాతోకూడ వచిచ్నయెడల నేను వెళె ల్దను గాని నీవు 

నాతోకూడ రానియెడల నేను వెళల్నని ఆమెతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

యిరిమ్యా 17:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ సవ్సథ్పరచుము నేను సవ్సథ్త నొందుదును, ననున్ 

రకిష్ంచుము నేను రకిష్ంపబడుదును, నేను నినున్ సోత్తిర్ంచుటకు నీవే కారణభూతుడవు.  

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

లూకా 8:24 => గనుక ఆయన యొదద్కు వచిచ్ పర్భువా పర్భువా, నశించిపోవుచునాన్మని చెపిప్ 

ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గదిద్ంపగానే అవి అణగి నిమమ్ళమాయెను. 

వచనము 34 

వారదద్రికి వెళిల్ గెనేన్సరెతు దేశమునకు వచిచ్రి. 
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కీరత్నలు 138:7 => నేను ఆపదలలో చికుక్బడియునన్ను నీవు ననున్ బర్దికించెదవు నా శతుర్వుల 

కోపమునుండి ననున్ రకిష్ంచుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు నీ కుడిచేయి ననున్ రకిష్ంచును. 

యెషయా 63:12 => తమలో తన పరిశుదాధ్తమ్ను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున 

మహిమగల తన బాహువును పోనిచిచ్నవాడేడి? 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 1:41 => ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని 

వానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:41 => ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, 

లెమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

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. 

ఆదికాండము 22:14 => అబార్హాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెటెట్ను. అందుచేత 

యెహోవా పరవ్తము మీద చూచుకొనును అని నేటివరకు చెపప్బడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:36 => వారికాధారము లేకపోవును. 

మారుక్ 16:7 => మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 24:34 => పర్భువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కనబడెనని చెపుప్కొనుచుండిరి. వారిది విని 
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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. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 4:18 => నీ సంతానము ఈలాగు ఉండునని చెపిప్నదానినిబటిట్ తాననేక జనములకు 

తండిర్యగునటుల్, నిరీక్షణకు ఆధారము లేనపుప్డు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమెమ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

యాకోబు 1:7 => అటిట్ మనుషుయ్డు దివ్మనసుక్డై, తన సమసత్ మారగ్ములయందు అసిథ్రుడు  

యాకోబు 1:8 => గనుక పర్భువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. 
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ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

ఆదికాండము 42:36 => అపుప్డు వారి తండిర్యైన యాకోబు వారిని చూచి మీరు ననున్ 

పుతర్హీనునిగా చేయుచునాన్రు; యోసేపు లేడు; షిమోయ్ను లేడు; మీరు బెనాయ్మీనును కూడ 

తీసికొనపోవుదురు; ఇవనిన్యు నాకు పర్తికూలముగా ఉనన్వని వారితో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 14:10 => ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు 

తమవెనుక వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 

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 4:8 => బారాకు నీవు నాతోకూడ వచిచ్నయెడల నేను వెళె ల్దను గాని నీవు 

నాతోకూడ రానియెడల నేను వెళల్నని ఆమెతో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 27:1 => తరువాత దావీదు నేను ఇకక్డ నిలుచుట మంచిది కాదు, ఏదో ఒక 

దినమున నేను సౌలుచేత నాశనమగుదును; నేను ఫిలిషీత్యుల దేశములోనికి తపిప్ంచుకొని 

పోవుదును, అపుప్డు సౌలు ఇశార్యేలీయుల సరిహదుద్లలో ననున్ వెదకుట మానుకొనును గనుక నేను 

అతని చేతిలోనుండి తపిప్ంచుకొందునని అనుకొని 

మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

వచనము 35 

అకక్డి జనులు ఆయనను గురుత్పటిట్, చుటుట్పటల్నునన్ ఆ పర్దేశమంతటికి వరత్మానము పంపి, 

రోగులనందరిని ఆయనయొదద్కు తెపిప్ంచి 

కీరత్నలు 107:29 => ఆయన తుపానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణగిపోయెను. 

కీరత్నలు 107:30 => అవి నిమమ్ళమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని 

నడిపించెను. 

మారుక్ 4:41 => వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు 

లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 6:51 => తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ వారియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు గాలి అణగెను, అందుకు 

వారు తమలోతాము మికిక్లి విభార్ంతినొందిరి; 
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యోహాను 6:21 => కనుక ఆయనను దోనెమీద ఎకిక్ంచుకొనుటకు వారిషట్పడిరి. వెంటనే ఆ దోనె 

వారు వెళుల్చునన్ పర్దేశమునకు చేరెను. 

కీరత్నలు 89:9 => సముదర్పు పొంగు నణచువాడవు నీవే దాని తరంగములు లేచునపుప్డు నీవు 

వాటిని అణచివేయుచునాన్వు. 

వచనము 36 

వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; ముటిట్నవారందరును 

సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళిల్ 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 
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మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

దానియేలు 3:25 => అందుకు రాజు నేను నలుగురు మనుషుయ్లు బంధకములు లేక అగిన్లో 

సంచరించుట చూచుచునాన్ను; వారికి హాని యేమియు కలుగలేదు; నాలగ్వవాని రూపము దేవతల 

రూపమును బోలినదని వారికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మారుక్ 1:1 => దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 

లూకా 8:28 => వాడు యేసును చూచి, కేకలువేసి ఆయన యెదుట సాగిలపడి యేసూ, 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను 

అని కేకలువేసి చెపెప్ను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 9:35 => పరిసయుయ్లు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని 

కుమారునియందు విశావ్సముంచుచునాన్వా అని అడిగెను. 

యోహాను 9:36 => అందుకు వాడు పర్భువా, నేను ఆయనయందు విశావ్సముంచుటకు ఆయన 

ఎవడని అడుగగా 

యోహాను 9:37 => యేసు నీవాయనను చూచుచునాన్వు; నీతో మాటలాడుచునన్వాడు ఆయనే 

అనెను. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 

యోహాను 11:27 => ఆమె అవును పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వని నముమ్చునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

2 రాజులు 19:17 => యెహోవా, అషూష్రు రాజులు ఆ జనములను వారి దేశములను పాడుచేసి 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 
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మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 3:11 => అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు 

దేవుని కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

యోహాను 6:21 => కనుక ఆయనను దోనెమీద ఎకిక్ంచుకొనుటకు వారిషట్పడిరి. వెంటనే ఆ దోనె 

వారు వెళుల్చునన్ పర్దేశమునకు చేరెను. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 
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వచనము 1 

ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 6:53 => వారు అవతలకు వెళిల్ గెనేన్సరెతు దగగ్ర ఒడుడ్కు వచిచ్ దరి పటిట్రి. 

మారుక్ 6:54 => వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 

మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 5:1 => జనసమూహము దేవుని వాకయ్ము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన 

గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరమున నిలిచి, 

సంఖాయ్కాండము 34:11 => షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న రిబాల్వరకు నుండును. 

ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదర్మునొడుడ్ను తగిలియుండును. 

మారుక్ 1:21 => అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళిల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

వచనము 2 

నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, వారెందునిమితత్ము పెదద్ల 

పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 
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మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 1:28 => వెంటనే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము తవ్రలో గలిలయ పార్ంతములందంతట 

వాయ్పించెను. 

మారుక్ 1:29 => వెంటనే వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళిల్, యాకోబుతోను యోహానుతోను 

సీమోను అందెర్య అనువారి యింట పర్వేశించిరి. 

మారుక్ 1:30 => సీమోను అతత్ జవ్రముతో పడియుండగా, వెంటనే వారామెనుగూరిచ్ ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 1:32 => సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు 

పటిట్నవారిని ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మారుక్ 1:33 => పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 2:1 => కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట ఆయన మరల కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను 

మారుక్ 2:2 => ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక 

వాకిటనైనను వారికి సథ్లము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

మారుక్ 2:3 => కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 2:4 => చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి 

పైగా ఇంటి కపుప్ విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 
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మారుక్ 2:5 => యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని 

పక్షవాయువు గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:6 => శాసుత్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 2:9 => ఈ పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట 

సులభమా? నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 2:11 => పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 3:8 => మరియు ఆయన ఇనిన్ గొపప్ కారయ్ములు చేయుచునాన్డని విని జనులు 

యూదయనుండియు, యెరూషలేమునుండియు, ఇదూమయనుండియు, యొరాద్ను అవతలనుండియు, 

తూరు సీదోను అనెడి పటట్ణపార్ంతములనుండియు ఆయనయొదద్కు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్రి. 

మారుక్ 3:9 => జనులు గుంపుకూడగా చూచి, వారు తనకు ఇరుకు కలిగింపకుండునటుల్ చినన్దోనె 

యొకటి తనకు సిదధ్పరచి యుంచవలెనని ఆయన తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 
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మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

వచనము 3 

అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

మతత్యి 9:21 => నేను ఆయన పైవసత్రము మాతర్ము ముటిట్తే బాగుపడుదునని తనలో తాను 

అనుకొని, ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రపుచెంగు ముటెట్ను. 

మారుక్ 3:10 => ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను 

ముటుట్కొనవలెనని ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ డ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

Page  of 1952 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

నిరగ్మకాండము 28:33 => దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్ నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల 

దానిమమ్ పండల్ను వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:34 => ఒకొక్కక్ బంగారు గంటయు దానిమమ్పండును ఆ నిలువుటంగీ కిర్ంది 

అంచున చుటుట్ ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:35 => సేవ చేయునపుప్డు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు 

యెహోవా సనిన్ధిని పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించునపుప్డు అతడు చావక యుండునటుల్ దాని ధవ్ని 

వినబడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:36 => మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద 

యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:37 => అది పాగామీద ఉండునటుల్ నీలి సూతర్ముతో దాని కటట్వలెను. అది 

పాగా ముందటివైపున ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:38 => తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు 

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:39 => మరియు సనన్నారతో చొకాక్యిని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 

సనన్నారతో పాగాను నేయవలెను; దటిట్ని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:40 => అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి 

దటీ ట్లను చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి 

చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:41 => నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని 

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 28:42 => మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను 

కుటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 15:38 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము. వారు తమ తర తరములకు తమ 

బటట్ల అంచులకు కుచుచ్లు చేసికొని అంచుల కుచుచ్లమీద నీలిసూతర్ము తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 7:23 => మోషే ధరమ్శాసత్రము మీరకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు విశార్ంతిదినమున 

సునన్తిపొందును గదా. ఇటుల్ండగా నేను విశార్ంతిదినమున ఒక మనుషుయ్ని పూరణ్సవ్సథ్త గలవానిగా 

చేసినందుకు మీరు నామీద ఆగర్హపడుచునాన్రేమి? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:15 => అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము 

ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

లేవీయకాండము 6:27 => దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని 

రకత్ములోనిది కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఉదుకవలెను. 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 5:27 => ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న 

బాగుపడుదుననుకొని,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

వచనము 4 

తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు తపప్క మరణము 

పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 
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మారుక్ 7:1 => యెరూషలేమునుండి వచిచ్న పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లలో కొందరును 

ఆయనయొదద్కు కూడివచిచ్ 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 7:3 => పరిసయుయ్లును యూదులందరును పెదద్ల పారంపరాయ్చారమునుబటిట్ చేతులు 

కడుగుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 
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మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:2 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 
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మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

లూకా 5:30 => పరిసయుయ్లును వారి శాసుత్ర్లును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల 

తిని తార్గుచునాన్రని ఆయన శిషుయ్లమీద సణిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:9 => కలహమెకుక్వైనపుప్డు వారు పౌలును చీలిచ్వేయుదురేమో అని 

సహసార్ధిపతి భయపడి మీరు వెళిల్ వారి మధయ్నుండి అతనిని బలవంతముగా పటుట్కొని కోటలోనికి 

తీసికొనిరండని సైనికులకు ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 5:17 => ఒకనాడాయన బోధించుచుండగా, గలిలయ యూదయ దేశముల పర్తి గార్మము 

నుండియు యెరూషలేము నుండియు వచిచ్న పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును 

కూరుచ్ండియుండగా, ఆయన సవ్సథ్పరచునటుల్ పర్భువు శకిత్ ఆయనకుండెను. 
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లూకా 5:21 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మారుక్ 3:22 => యెరూషలేమునుండి వచిచ్న శాసుత్ర్లు ఇతడు బయలె జ్బూలు పటిట్నవాడై దయయ్ముల 

యధిపతిచేత దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

వచనము 5 

మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని 

చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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కొలొసస్యులకు 2:20 => మీరు కీర్సుత్తోకూడ లోకము యొకక్ మూలపాఠముల విషయమై 

మృతిపొందినవారైతే లోకములో బర్దుకుచునన్టుట్గా 

కొలొసస్యులకు 2:21 => మనుషుయ్ల ఆజఞ్లను పదధ్తులను అనుసరించిచేత పటుట్కొనవదుద్, రుచి 

చూడవదుద్, ముటట్వదుద్ అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2 => మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని 

తీసివేయకూడదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

ఎసేత్రు 3:3 => రాజు గుమమ్ముననునన్ రాజసేవకులు నీవు రాజాజఞ్ను ఎందుకు మీరుచునాన్వని 

మొరెద్కైని అడిగిరి. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  
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మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మారుక్ 2:24 => అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల 

చేయుచునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 7:3 => పరిసయుయ్లును యూదులందరును పెదద్ల పారంపరాయ్చారమునుబటిట్ చేతులు 

కడుగుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. 

లూకా 6:2 => అపుప్డు పరిసయుయ్లలో కొందరు విశార్ంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు 

చేయుచునాన్రని వారినడుగగా 

లూకా 11:38 => ఆయన భోజనమునకు ముందుగా సాన్నము చేయలేదని ఆ పరిసయుయ్డు చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 20:3 => అందుకాయన నేనును మిముమ్ను ఒక మాట అడుగుదును, అది నాతో చెపుప్డి. 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 
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వచనము 6 

మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 7:3 => నీ కంటిలోనునన్ దూలము నెంచక నీ సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును 

చూచుట యేల? 

మతత్యి 7:4 => నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో నునన్ 

నలుసును తీసివేయనిమమ్ని చెపప్నేల? 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

తీతుకు 1:14 => విశావ్స విషయమున సవ్సుథ్లగు నిమితత్ము వారిని కఠినముగా గదిద్ంపుము. 
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నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

ఎసేత్రు 3:3 => రాజు గుమమ్ముననునన్ రాజసేవకులు నీవు రాజాజఞ్ను ఎందుకు మీరుచునాన్వని 

మొరెద్కైని అడిగిరి. 

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మతత్యి 5:19 => కాబటిట్ యీ యాజఞ్లలో మిగుల అలప్మైన యొకదానినైనను మీరి, మనుషుయ్లకు 

ఆలాగున చేయ బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో మిగుల అలుప్డనబడును; అయితే 

వాటిని గైకొని బోధించువాడెవడో వాడు పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడనబడును. 

మారుక్ 2:24 => అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల 

చేయుచునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

లూకా 11:38 => ఆయన భోజనమునకు ముందుగా సాన్నము చేయలేదని ఆ పరిసయుయ్డు చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 20:3 => అందుకాయన నేనును మిముమ్ను ఒక మాట అడుగుదును, అది నాతో చెపుప్డి. 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 
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1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

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. 

వచనము 7 

వేషధారులారా  

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

మతత్యి 5:17 => ధరమ్శాసత్రమునైనను పర్వకత్ల వచనములనైనను కొటిట్ వేయవచిచ్తినని తలంచవదుద్; 

నెరవేరుచ్టకే గాని కొటిట్వేయుటకు నేను రాలేదు. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 
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నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

సామెతలు 23:22 => నినున్ కనిన నీ తండిర్ ఉపదేశము అంగీకరించుము నీ తలిల్ ముదిమియందు 

ఆమెను నిరల్క్షయ్ము చేయకుము. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

నిరగ్మకాండము 21:17 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:18 => ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని 

తలిల్మాటగాని వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు 

కాకపోయినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:19 => అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ 

కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు అతని తీసికొనివచిచ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:20 => మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా 

మాట వినక తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 21:21 => అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. 

అటుల్ ఆ చెడుతనమును నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని 

భయపడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

ఆదికాండము 47:12 => మరియు యోసేపు తన తండిర్ని తన సహోదరులను తన తండిర్ 

కుటుంబపువారినందరిని వారివారి పిలల్ల లెకక్చొపుప్న వారికి ఆహారమిచిచ్ సంరకిష్ంచెను. 

సంఖాయ్కాండము 30:5 => ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో 

ఏదియు, ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 

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 

2 సమూయేలు 15:3 => అబా ష్లోము నీ వాయ్జెయ్ము సరిగాను నాయ్యముగాను ఉనన్దిగాని దానిని 

విచారించుటకై నియమింపబడిన వాడు రాజునొదద్ ఒకడును లేడని చెపిప్ 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

సామెతలు 28:24 => తన తలిదండుర్ల సొముమ్ దోచుకొని అది దోర్హము కాదనుకొనువాడు 

నశింపజేయువానికి జతకాడు. 

సామెతలు 30:11 => తమ తండిర్ని శపించుచు తలిల్ని దీవించని తరము కలదు. 
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యెహెజేక్లు 22:7 => నీలో తలిదండుర్లు అవమానమొందుదురు, నీ మధయ్నునన్ పరదేశులు 

దౌరజ్నయ్ము నొందుదురు, నీలో తండిర్లేని వారును విధవరాండుర్ను హింసింపబడుదురు, 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

వచనము 8 
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ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది;  

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

ఆమోసు 7:15 => నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా ననున్ పిలిచి నీవుపోయి నా 

జనులగు ఇశార్యేలువారికి పర్వచనము చెపుప్మని నాతో సెలవిచెచ్ను. 

ఆమోసు 7:16 => యెహోవా మాట ఆలకించుము ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ పర్వచింపకూడదనియు 

ఇసాస్కు సంతతివారినిగూరిచ్ మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్వే. 

ఆమోసు 7:17 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ భారయ్ పటట్ణమందు వేశయ్యగును, నీ 

కూమారులును కుమారెత్లును ఖడగ్ముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు 

అపవితర్మైన దేశమందు చతుత్వు; అవశయ్ముగా ఇశార్యేలీయులు తమ దేశము విడిచి 

చెరగొనబడుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

లేవీయకాండము 27:9 => యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో పర్తిదానిని యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా ఎంచవలెను. 

లేవీయకాండము 27:10 => అటిట్దానిని మారచ్కూడదు; చెడ డ్దానికి పర్తిగా మంచిదానినైనను 

మంచిదానికి పర్తిగా చెడ డ్దానినైనను, ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని ఇయయ్కూడదు. పశువుకు 

పశువును మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా ఇచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:11 => జనులు యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని 

తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:12 => అది మంచిదైతేనేమి చెడ డ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను 

నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:13 => అయితే ఒకడు అటిట్దానిని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:14 => ఒకడు తన యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడ డ్దైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; 

యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. 

లేవీయకాండము 27:15 => తన యిలుల్ పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:16 => ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను. పందుము 

యవల వితత్నములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. 
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లేవీయకాండము 27:17 => అతడు సునాద సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల సిథ్రము. 

లేవీయకాండము 27:18 => సునాద సంవతస్రమైన తరువాత ఒకడు తన పొలమును 

పర్తిషిఠ్ంచినయెడల యాజకుడు మిగిలిన సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న, అనగా మరుసటి సునాద 

సంవతస్రమువరకు వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. నీవు నిరణ్యించిన వెలలో దాని వారడి 

తగిగ్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:19 => పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినవాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల నీవు 

నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవ వంతును అతడు దానితో కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. 

లేవీయకాండము 27:20 => అతడు ఆ పొలమును విడిపింపనియెడలను వేరొకనికి దాని 

అమిమ్నయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని విడిపింప వీలుకాదు. 

లేవీయకాండము 27:21 => ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన 

పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము యాజకునిదగును. 

లేవీయకాండము 27:22 => ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల 

లేవీయకాండము 27:23 => యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న 

అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:24 => సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. 

లేవీయకాండము 27:25 => నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. 

ఒక తులము ఇరువది చినన్ములు. 

లేవీయకాండము 27:26 => అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్ యెహోవాది గనుక యెవడును దాని 

పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది ఎదద్యిననేమి గొఱఱ్మేకల మందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 
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లేవీయకాండము 27:27 => అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో 

అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలకు దాని అమమ్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 

పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

లేవీయకాండము 27:29 => మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము 

చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:31 => ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను 

విడిపింపగోరినయెడల దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:32 => గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద నడుచుననిన్టిలో 

దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 27:33 => అది మంచిదో చెడ డ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని మారచ్కూడదు. దాని 

మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును ; అటిట్దాని 

విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. 

లేవీయకాండము 27:34 => ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు మోషేకు 

ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 

సామెతలు 20:25 => వివేచింపక పర్తిషిఠ్తమని చెపుప్టయు మొర్కుక్కొనిన తరువాత దానిగూరిచ్ 

విచారించుటయు ఒకనికి ఉరియగును. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  
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మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

సామెతలు 11:9 => భకిత్హీనుడు తన నోటి మాటచేత తన పొరుగువారికి నాశనము తెపిప్ంచును 

తెలివిచేత నీతిమంతులు తపిప్ంచుకొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళిల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

వచనము 9 

మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ వయ్రథ్ముగా 

ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని వారితో చెపిప్ 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 

1 తిమోతి 5:4 => అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిలల్లు గాని మనుమలు గాని యుండినయెడల, వీరు 

మొదట తమ యింటివారియెడల భకిత్ కనుపరచుటకును, తమ తలిదండుర్లకు పర్తుయ్పకారము 

చేయుటకును నేరుచ్కొనవలెను; ఇది దేవుని దృషిట్కనుకూలమైయునన్ది. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 

1 తిమోతి 5:16 => విశావ్సురాలైన యే సతరీ యింటనైనను విధవరాండుర్ండినయెడల, సంఘము 

నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్కు సహాయము చేయుటకై దానిమీద భారము లేకుండ ఆమెయే 

వీరికి సహాయము చేయవలెను. 

కీరత్నలు 119:126 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేసియునాన్రు యెహోవా తన కిర్య 

జరిగించుటకు ఇదే సమయము. 
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కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసుత్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 3:31 => విశావ్సముదావ్రా ధరమ్శాసత్రమును నిరరథ్కము చేయుచునాన్మా? 

అటల్నరాదు; ధరమ్శాసత్రమును సిథ్రపరచుచునాన్ము. 

ఆదికాండము 45:11 => ఇకను అయిదు కరవు సంవతస్రములు వచుచ్ను గనుక నీకును నీ 

యింటివారికిని నీకు కలిగినదంతటికిని పేదరికము రాకుండ అకక్డ నినున్ పోషించెదననాన్డని 

చెపుప్డి. 

1 రాజులు 12:33 => ఈ పర్కారము అతడు యోచించిన దానినిబటిట్ యెనిమిదవ మాసము 

పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠముమీద బలులు అరిప్ంచుచు వచెచ్ను; 
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మరియు ఇశార్యేలువారికి ఒక ఉతస్వమును నిరణ్యించి ధూపము వేయుటకై తానే బలిపీఠము 

ఎకెక్ను. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

యిరిమ్యా 18:15 => అయితే నా పర్జలు ననున్ మరిచియునాన్రు, మాయకు ధూపము 

వేయుచునాన్రు, మెరకచేయబడని దారిలో తాము నడువవలెనని పురాతన మారగ్ములైన తోర్వలలో 

తముమ్ను తాము తొటిర్లల్ చేసికొనుచునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 34:18 => విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

Page  of 1974 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:10 => మరియు వారు అనేక సతాక్రములతో మముమ్ను మరాయ్ద చేసి, 

మేము ఓడ ఎకిక్ వెళిల్నపుప్డు మాకు కావలసిన వసుత్వులు తెచిచ్ ఓడలో ఉంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

గలతీయులకు 1:14 => నా పితరుల పారంపరాయ్చారమందు విశేషాసకిత్ గలవాడనై, నా 

సవ్జాతీయులలో నా సమాన వయసుక్లైన అనేకులకంటె యూదుల మతములో ఆధికయ్తనొందితినని 

నా నడవడినిగూరిచ్ మీరు వింటిరి.  

2 తిమోతి 3:2 => ఏలాగనగా మనుషుయ్లు సావ్రథ్ పిర్యులు ధనాపేకుష్లు బింకములాడువారు 

అహంకారులు దూషకులు తలిల్దండుర్లకు అవిధేయులు కృతజఞ్త లేనివారు అపవితుర్లు 

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 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 10 

జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 
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మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25 => వారిలో భేదాభిపార్యములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక 

మాట చెపిప్న తరువాత వారు వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ 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. 
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లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 
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యోహాను 4:23 => అయితే యథారథ్ముగా ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను తండిర్ని 

ఆరాధించుకాలము వచుచ్చునన్ది; అది ఇపుప్డును వచేచ్యునన్ది; తనున్ ఆరాధించువారు అటిట్వారే 

కావలెనని తండిర్ కోరుచునాన్డు (మూలభాషలో - వెదుకుచునాన్డు) 

యోహాను 8:48 => అందుకు యూదులు నీవు సమరయుడవును దయయ్ము పటిట్నవాడవును అని 

మేము చెపుప్మాట సరియేగదా అని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

వచనము 11 

నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే మనుషుయ్ని 

అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

యోహాను 1:47 => యేసు నతనయేలు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి ఇదిగో యితడు నిజముగా 

ఇశార్యేలీయుడు, ఇతనియందు ఏ కపటమును లేదని అతనిగూరిచ్ చెపెప్ను. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

సామెతలు 23:26 => నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిముమ్ నా మారగ్ములు నీ కనున్లకు 

ఇంపుగా నుండనిముమ్, 
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యిరిమ్యా 12:2 => నీవు వారిని నాటుచునాన్వు, వారు వేరు తనున్చునాన్రు, వారు ఎదిగి ఫలముల 

నిచుచ్చునాన్రు; వారి నోటికి నీవు సమీపముగా ఉనాన్వు గాని వారి అంతరిందిర్యములకు దూరముగా 

ఉనాన్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

లేవీయకాండము 3:3 => అతడు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను 

ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను 

లేవీయకాండము 13:8 => అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

1 సమూయేలు 7:3 => సమూయేలు ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నెను మీ పూరణ్హృదయముతో 

యెహోవా యొదద్కు మీరు మళుల్కొనినయెడల, అనయ్దేవతలను అషాత్రోతు దేవతలను మీ మధయ్నుండి 

తీసివేసి, పటుట్దలగలిగి యెహోవా తటుట్ మీ హృదయములను తిర్పిప్ ఆయనను సేవించుడి. అపుప్డు 

ఆయన ఫిలిషీత్యుల చేతిలోనుండి మిముమ్ను విడిపించును. 

1 సమూయేలు 21:7 => ఆ దినమున సౌలుయొకక్ సేవకులలో ఒకడు అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని 

ఉండెను; అతని పేరు దోయేగు, అతడు ఎదోమీయుడు. అతడు సౌలు పసులకాపరులకు పెదద్ 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

కీరత్నలు 17:1 => యెహోవా, నాయ్యమును ఆలకించుము, నా మొఱఱ్ నంగీకరించుము నా పార్రథ్నకు 

చెవియొగుగ్ము, అది కపటమైన పెదవులనుండి వచుచ్నదికాదు. 
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కీరత్నలు 73:27 => నినున్ విసరిజ్ంచువారు నశించెదరు నినున్ విడిచి వయ్భిచరించువారి నందరిని నీవు 

సంహరించెదవు. 

యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యిరిమ్యా 2:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నాయందు ఏ దురీన్తి చూచి మీ పితరులు 

వయ్రథ్మైనదాని ననుసరించి, తాము వయ్రుథ్లగునటుల్ నాయొదద్నుండి దూరముగా తొలగిపోయిరి? 

యిరిమ్యా 34:15 => మీరైతే ఇపుప్డు మనసుస్ మారుచ్కొని యొకొక్కక్డు తన పొరుగువానికి 

విడుదల చాటింతమని చెపిప్, నా పేరు పెటట్బడిన యీ మందిరమందు నా సనిన్ధిని నిబంధన చేసితిరి, 

నా దృషిట్కి యుకత్మైనది చేసితిరి. 

యిరిమ్యా 42:1 => అంతలో సేనాధిపతులందరును కారేహ కుమారుడైన యోహానానును 

హోషేయా కుమారుడైన యెజనాయ్యును, అలుప్లేమి ఘనులేమి పర్జలందరును పర్వకత్యైన 

యిరీమ్యాయొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఈలాగు మనవిచేసిరి 

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 33:30 => మరియు నరపుతుర్డా; నీ జనుల గోడదగగ్రను ఇంటి దావ్రములందును 

నిలువబడి నినున్గూరిచ్ మాటలాడుదురు, ఒకరినొకరు చూచిపోదము రండి, యెహోవా యొదద్నుండి 

బయలుదేరు మాట యెటిట్దో చూతము రండి అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

Page  of 1980 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

వచనము 12 

అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని నీకు తెలియునా అని 

ఆయనను అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

1 సమూయేలు 25:21 => అంతకుమునుపు దావీదు నాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు 

పోకుండ ఈ అరణయ్ములో అతని ఆసిత్ అంతయు నేను వయ్రథ్ముగా కాయుచు వచిచ్తిని; 

ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియునాన్డే  

కీరత్నలు 39:6 => మనుషుయ్లు వటిట్ నీడవంటివారై తిరుగులాడుదురు. వారు తొందరపడుట గాలికే 

గదా వారు ధనము కూరుచ్కొందురు గాని అది ఎవనికి చేజికుక్నో వారికి తెలియదు.  

కీరత్నలు 73:13 => నా హృదయమును నేను శుదిధ్చేసికొనియుండుట వయ్రథ్మే నాచేతులు కడుగుకొని 

నిరమ్లుడనైయుండుట వయ్రథ్మే 
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పర్సంగి 5:2 => నీవు దేవుని సనిన్ధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును తవ్రపడనియయ్క 

నీ నోటిని కాచుకొముమ్; దేవుడు ఆకాశమందునాన్డు నీవు భూమిమీద ఉనాన్వు, కావున నీ మాటలు 

కొదిద్గా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 5:3 => విసాత్రమైన పనిపాటులవలన సవ్పన్ము పుటుట్ను, పెకుక్ మాటలు పలుకువాడు 

బుదిధ్హీనుడగును. 

పర్సంగి 5:4 => నీవు దేవునికి మొర్కుక్బడి చేసికొనినయెడల దానిని చెలిల్ంచుటకు ఆలసయ్ము 

చేయకుము; బుదిధ్హీనులయందు ఆయనకిషట్ము లేదు. 

పర్సంగి 5:5 => నీవు మొర్కుక్కొనినదాని చెలిల్ంచుము, నీవు మొర్కుక్కొని చెలిల్ంపకుండుటకంటె 

మొర్కుక్కొనకుండుటయే మేలు. 

పర్సంగి 5:6 => నీ దేహమును శిక్షకు లోపరచునంత పని నీ నోటివలన జరుగనియయ్కుము; అది 

పొరపాటుచేత జరిగెనని దూత యెదుట చెపప్కుము; నీ మాటలవలన దేవునికి కోపము పుటిట్ంచి నీవేల 

నీ కషట్మును వయ్రథ్పరచుకొనెదవు? 

పర్సంగి 5:7 => అధికమైన సవ్పన్ములును మాటలును నిష పర్యోజనములు; నీమటుట్కు నీవు 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగియుండుము. 

యెషయా 1:13 => మీ నైవేదయ్ము వయ్రథ్ము అది నాకు అసహయ్ము పుటిట్ంచు ధూపారప్ణము 

దానినికను తేకుడి అమావాసయ్యు విశార్ంతిదినమును సమాజకూట పర్కటనమును జరుగుచునన్వి 

పాపులగుంపుకూడిన ఉతస్వసమాజమును నే నోరచ్జాలను. 

యెషయా 1:14 => మీ అమావాసయ్ ఉతస్వములును నియామక కాలములును నాకు హేయములు 

అవి నాకు బాధకరములు వాటిని సహింపలేక విసికియునాన్ను. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

Page  of 1982 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

1 కొరిందీయులకు 15:2 => మీరు దానిని అంగీకరించితిరి, దానియందే నిలిచియునాన్రు. మీ 

విశావ్సము వయ్రథ్మైతేనేగాని, నేను ఏ ఉపదేశరూపముగా సువారత్ మీకు పర్కటించితినో ఆ 

ఉపదేశమును మీరు గటిట్గా పటుట్కొనియునన్యెడల ఆ సువారత్వలననే మీరు రక్షణ 

పొందువారైయుందురు. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32 => నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి 

చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు. 

సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 

సామెతలు 30:6 => ఆయన మాటలతో ఏమియు చేరచ్కుము ఆయన నినున్ గదిద్ంచునేమో అపుప్డు 

నీవు అబదిధ్కుడవగుదువు. 
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యెషయా 29:13 => పర్భువు ఈలాగు సెలవిచిచ్యునాన్డు ఈ పర్జలు నోటిమాటతో నాయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుచునాన్రు గాని తమ హృదయమును నాకు దూరము 

చేసికొనియునాన్రు వారు నాయెడల చూపు భయభకుత్లు మానవుల విధులనుబటిట్ వారు నేరుచ్కొనినవి.  

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

కొలొసస్యులకు 2:19 => శిరసుస్ను హతుత్కొనని వాడెవడును మీ బహుమానమును 

అపహరింపనియయ్కుడి; ఆ శిరసుస్మూలముగా సరవ్శరీరము కీళల్చేతను నరములచేతను పోషింపబడి 

అతుకబడినదై, దేవునివలన కలుగు వృదిధ్తో అభివృదిధ్ పొందుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 2:20 => మీరు కీర్సుత్తోకూడ లోకము యొకక్ మూలపాఠముల విషయమై 

మృతిపొందినవారైతే లోకములో బర్దుకుచునన్టుట్గా 

కొలొసస్యులకు 2:21 => మనుషుయ్ల ఆజఞ్లను పదధ్తులను అనుసరించిచేత పటుట్కొనవదుద్, రుచి 

చూడవదుద్, ముటట్వదుద్ అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 

1 తిమోతి 1:4 => విశావ్స సంబంధమైన దేవుని యేరాప్టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము 

కలిగియునన్వి గనుక, వాటిని లక్షయ్పెటట్వదద్నియు, కొందరికి ఆజాఞ్పించుటకు నీవు ఎఫెసులో 

నిలిచియుండవలెనని నినున్ హెచచ్రించిన పర్కారము ఇపుప్డును హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 
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1 తిమోతి 4:6 => ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించినయెడల, నీవు అనుసరించుచు వచిచ్న 

విశావ్స సుబోధ సంబంధమైన వాకయ్ములచేత పెంపారుచు కీర్సుత్యేసునకు మంచి పరిచారకుడవై 

యుందువు. 

1 తిమోతి 4:7 => అపవితర్ములైన ముసలమమ్ ముచచ్టలను విసరిజ్ంచి, దేవభకిత్ విషయములో నీకు 

నీవే సాధకము చేసికొనుము. 

తీతుకు 1:14 => విశావ్స విషయమున సవ్సుథ్లగు నిమితత్ము వారిని కఠినముగా గదిద్ంపుము. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

నిరగ్మకాండము 27:8 => పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన 

పోలికగానే వారు దాని చేయవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 17:13 => అంతట మీకా లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు 

మేలుచేయునని యిపుప్డు నాకు తెలియును అనెను. 

1 రాజులు 12:32 => మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉతస్వమువంటి 

ఉతస్వమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిరణ్యించి, బలిపీఠముమీద బలులు 

అరిప్ంచుచు వచెచ్ను. ఈ పర్కారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు 

అరిప్ంచుచుండెను. మరియు తాను చేయించిన యునన్తమైన సథ్లమునకు యాజకులను 

బేతేలునందుంచెను. 

2 రాజులు 16:10 => రాజైన ఆహాజు అషూష్రు రాజైన తిగల్తిప్లేసెరును కలిసికొనుటకై దమసుక్ 

పటట్ణమునకు వచిచ్, దమసుక్ పటట్ణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచుచ్ను, 

దాని పని విధమంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను. 
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యెషయా 45:19 => అంధకార దేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాటలాడలేదు 

మాయాసవ్రూపుడనైనటుట్3 ననున్ వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెపప్లేదు నేను 

నాయ్యమైన సంగతులు చెపుప్వాడను యథారథ్మైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను 

నేనే.  

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెహెజేక్లు 20:3 => నరపుతుర్డా, నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా నాయొదద్ విచారణ చేయుటకు మీరు వచుచ్చునాన్రే. నా జీవముతోడు నావలన ఏ 

ఆలోచనయైనను మీకు దొరకదు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

యోహాను 4:24 => దేవుడు ఆతమ్గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆతమ్తోను సతయ్ముతోను 

ఆరాధింపవలెననెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:23 => నేను సంచరించుచు మీ దేవతా పర్తిమలను చూచుచుండగా ఒక 

బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దానిమీద తెలియబడని దేవునికి అని వార్యబడియునన్ది. కాబటిట్ మీరు 

తెలియక దేనియందు భకిత్కలిగియునాన్రో దానినే నేను మీకు పర్చురపరచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 
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యాకోబు 1:26 => ఎవడైనను నోటికి కళె ల్ము పెటుట్కొనక తన హృదయమును మోసపరచుకొనుచు 

భకిత్ గలవాడనని అనుకొనినయెడల వాని భకిత్ వయ్రథ్మే. 

వచనము 13 

ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

1 రాజులు 22:28 => అపుప్డు మీకాయా ఈలాగు చెపెప్ను సకలజనులారా, నా మాట 

ఆలకించుడని చెపెప్ను రాజవైన నీవు ఏమాతర్మైనను కేష్మముగా తిరిగి వచిచ్నయెడల యెహోవా 

నాచేత పలుకలేదు. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 

మారుక్ 7:16 => లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

లూకా 20:45 => పర్జలందరు వినుచుండగా ఆయన ఇటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగగోరుచు 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 24:15 => కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు 

పరిశుదధ్సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

యెషయా 6:9 => ఆయన నీవు పోయి యీ జనులతో ఇటల్నుము మీరు నితయ్ము వినుచుందురు గాని 

గర్హింపకుందురు; నితయ్ము చూచుచుందురు గాని తెలిసికొనకుందురు. 
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యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

ఎఫెసీయులకు 1:17 => మరియు మీ మనోనేతర్ములు వెలిగింపబడినందున, ఆయన మిముమ్ను 

పిలిచిన పిలుపువలల్నైన నిరీక్షణ యెటిట్దో , పరిశుదుధ్లలో ఆయన సావ్సథ్య్ముయొకక్ 

మహిమైశవ్రయ్మెటిట్దో, 

కొలొసస్యులకు 1:9 => అందుచేత ఈ సంగతి వినిననాటనుండి మేమును మీ నిమితత్ము పార్రథ్న 

చేయుట మానక, మీరు సంపూరణ్ జాఞ్నమును ఆతమ్ సంబంధమైన వివేకమును గలవారును,  

యాకోబు 1:5 => మీలో ఎవనికైనను జాఞ్నము కొదువగా ఉనన్యెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, 

అపుప్డది అతనికి అనుగర్హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గదిద్ంపక అందరికిని ధారాళముగ 

దయచేయువాడు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:3 => కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దహించు అగిన్వలె నీ ముందర 

దాటిపోవుచునాన్డని నేడు నీవు తెలిసికొనుము. ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని 

కూలదోర్యును. యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్ వేగమే వారిని నశింపజేసెదవు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:27 => అపుప్డు మీకాయా యిటల్నెను నీవు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్నయెడల యెహోవా నా దావ్రా పలుకనే లేదనిచెపిప్, సమసత్ జనులారా ఆలకించుడనెను. 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మతత్యి 23:1 => అపుప్డు యేసు జనసమూహములతోను తన శిషుయ్లతోను ఇటల్నెను 

మారుక్ 4:9 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

వచనము 14 
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వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి 

తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

లూకా 11:38 => ఆయన భోజనమునకు ముందుగా సాన్నము చేయలేదని ఆ పరిసయుయ్డు చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15 => దేవుడు పవితర్ము చేసినవాటిని నీవు నిషిదధ్మైన వాటినిగా 

ఎంచవదద్ని మరల రెండవమారు ఆ శబద్ము అతనికి వినబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8 => అందుకు నేను వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదియు నా నోట ఎనన్డును పడలేదని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:9 => రెండవమారు ఆ శబద్ము ఆకాశము నుండి దేవుడు పవితర్ము 

చేసినవి నీవు నిషిదధ్మైనవిగా ఎంచవదద్ని ఉతత్రమిచెచ్ను. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:17 => దేవుని రాజయ్ము భోజనమును పానమును కాదుగాని, నీతియు 

సమాధానమును పరిశుదాధ్తమ్యందలి ఆనందమునై యునన్ది. 
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రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 తిమోతి 4 : 5 = > ఏలయనగా అది దేవుని వాకయ్మువలనను పార్రథ్ నవలనను 

పవితర్పరచబడుచునన్ది. 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 12:36 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా మనుషుయ్లు పలుకు వయ్రథ్మైన పర్తి 

మాటనుగూరిచ్యు విమరశ్దినమున లెకక్ చెపప్వలసియుండును. 
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మతత్యి 12:37 => నీ మాటలనుబటిట్ నీతిమంతుడవని తీరుప్నొందుదువు, నీ మాటలనుబటిట్యే 

అపరాధివని తీరుప్నొందుదువు. 

కీరత్నలు 10:7 => వారి నోరు శాపముతోను కపటముతోను వంచనతోను నిండియునన్ది వారి 

నాలుకకిర్ంద చేటును పాపమును ఉనన్వి. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 52:3 => మేలుకంటె కీడుచేయుటయు నీతి పలుకుటకంటె అబదధ్ము చెపుప్టయు నీకిషట్ము.

(సెలా.) 

కీరత్నలు 52:4 => కపటమైన నాలుక గలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకిషట్ము. 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

యెషయా 37:23 => నీవు ఎవరిని తిరసక్రించితివి? ఎవరిని దూషించితివి? నీవు గరివ్ంచి యెవరిని 

భయపెటిట్తివి? ఇశార్యేలీయుల పరిశుదధ్ దేవునినే గదా? 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

యెషయా 59:4 => నీతినిబటిట్ యెవడును సాక్షయ్ము పలుకడు సతయ్మునుబటిట్ యెవడును 

వాయ్జెయ్మాడడు అందరు వయ్రథ్మైనదాని నముమ్కొని మోసపుమాటలు పలుకుదురు చెడుగును గరభ్ము 

ధరించి పాపమును కందురు.  

యెషయా 59:5 => వారు మిడునాగుల గుడల్ను పొదుగుదురు సాలెపురుగు వల నేయుదురు ఆ గుడుల్ 

తినువాడు చచుచ్ను వాటిలో ఒకదానిని ఎవడైన తొర్కిక్నయెడల విష సరప్ము పుటుట్ను.  
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యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  

యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యిరిమ్యా 9:6 => నీ నివాససథ్లము కాపటయ్ము మధయ్నేయునన్ది, వారు కపటులై ననున్ 

తెలిసికొననొలల్కునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

యాకోబు 3:5 => ఆలాగుననే నాలుక కూడ చినన్ అవయవమైనను బహుగా అదిరిపడును. ఎంత 

కొంచెము నిపుప్ ఎంత విసాత్రమైన అడవిని తగులబెటుట్ను!  
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యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

2 పేతురు 2:18 => వీరు వయ్రథ్మైన డంబపు మాటలు పలుకుచు, తామే శరీరసంబంధమైన 

దురాశలు గలవారై, తపుప్మారగ్మందు నడుచువారిలోనుండి అపుప్డే తపిప్ంచుకొనినవారిని పోకిరి 

చేషట్లచేత మరలుకొలుప్చునాన్రు. 

లేవీయకాండము 11:2 => మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను 

మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

కొలొసస్యులకు 2:16 => కాబటిట్ అనన్పానముల విషయములోనైనను, పండుగ అమావాసయ్ 

విశార్ంతిదినము అనువాటి విషయములోనైనను, మీకు తీరుప్తీరచ్ నెవనికిని అవకాశమియయ్కుడి. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

వచనము 15 

అందుకు పేతురు ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని ఆయనను అడుగగా 
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మతత్యి 17:27 => అయినను మనము వారికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండునటుల్ నీవు 

సముదర్మునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచుచ్ చేపను పటుట్కొని, దాని నోరు తెరచినయెడల 

ఒక షెకెలు దొరుకును; దానిని తీసికొని నాకొరకును నీకొరకును వారికిమమ్ని అతనితో చెపెప్ను 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

గలతీయులకు 2:5 => సువారత్ సతయ్ము మీ మధయ్ను నిలుచునటుల్ మేము వారికి ఒకక్ గడియయైనను 

లోబడుటకు ఒపుప్కొనలేదు. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 
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మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

వచనము 16 

ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

కీరత్నలు 92:13 => యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో 

వరిధ్లుల్దురు. 

యెషయా 60:21 => నీ జనులందరు నీతిమంతులై యుందురు ననున్ నేను మహిమపరచుకొనునటుల్ 

వారు నేను నాటిన కొమమ్గాను నేను చేసిన పనిగాను ఉండి దేశమును శాశవ్తముగా 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు.  
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యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

నాయ్యాధిపతులు 17:13 => అంతట మీకా లేవీయుడు నాకు యాజకుడైనందున యెహోవా నాకు 

మేలుచేయునని యిపుప్డు నాకు తెలియును అనెను. 

1 రాజులు 14:15 => ఇశార్యేలువారు దేవతా సత్ంభములను నిలిపి యెహోవాకు కోపము 

పుటిట్ంచియునాన్రు గనుక నీటియందు రెలుల్ అలల్లాడునటుల్ యెహోవా ఇశార్యేలు వారిని మొతిత్, 

ఒకడు వేరును పెలల్గించినటుల్ వారి పితరులకు తాను ఇచిచ్న యీ మంచిదేశములోనుండి వారిని 

పెలల్గించి వారిని యూఫర్టీసునది అవతలకు చెదరగొటుట్ను. 

2 రాజులు 4:39 => అయితే ఒకడు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి పోయి వెఱిఱ్ దార్క్షచెటుట్ను 

చూచి, దాని గుణమెరుగక దాని తీగెలు తెంపి ఒడినిండ కోసికొనివచిచ్, వాటిని తరిగి కూరకుండలో 

వేసెను. 

పర్సంగి 3:2 => పుటుట్టకు, చచుచ్టకు; నాటుటకు నాటబడినదాని పెరికివేయుటకు, 
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ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:38 => కాబటిట్ నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఈ మనుషుయ్లజోలికి పోక 

వారిని విడిచిపెటుట్డి. ఈ ఆలోచనయైనను ఈ కారయ్మైనను మనుషుయ్లవలన కలిగినదాయెనా అది 

వయ్రథ్మగును. 

రోమీయులకు 6:5 => మరియు ఆయన మరణముయొకక్ సాదృశయ్మందు ఆయనతో ఐకయ్ము 

గలవారమైనయెడల, ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ సాదృశయ్మందును ఆయనతో ఐకయ్ము గలవారమై 

యుందుము. 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 

పర్కటన 22:18 => ఈ గర్ంథమందునన్ పర్వచన వాకయ్ములను విను పర్తివానికి నేను 

సాక్షయ్మిచుచ్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గర్ంథములో 

వార్యబడిన తెగుళుల్ దేవుడు వానికి కలుగజేయును; 

వచనము 17 

నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 
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మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 
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యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

లూకా 6:39 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి దారి 

చూపగలడా? వారిదద్రును గుంటలో పడుదురు గదా. 

యిరిమ్యా 5:31 => పర్వకత్లు అబదధ్పర్వచనములు పలికెదరు, యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి 

చేసెదరు, ఆలాగు జరుగుట నా పర్జలకు ఇషట్ము; దాని ఫలము నొందునపుప్డు మీరేమి చేయుదురు? 

యిరిమ్యా 6:15 => వారు తాము హేయకిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారు ఏమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక 

పడిపోవువారితో వారు పడిపోవుదురు, నేను వారిని విమరిశ్ంచు కాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 8:12 => తాము హేయమైన కిర్యలు చేయుచునన్ందున సిగుగ్పడవలసి వచెచ్ను గాని 

వారేమాతర్మును సిగుగ్పడరు; అవమానము నొందితిమని వారికి తోచనేలేదు గనుక పడిపోవువారిలో 

వారు పడిపోవుదురు; నేను వారిని విమరిశ్ంచుకాలమున వారు తొటిర్లుల్దురని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యెహెజేక్లు 14:9 => మరియు పర్వకత్ యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెపిప్నయెడల యెహోవానగు 

నేనే ఆ పర్వకత్ను మోసపుచుచ్వాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశార్యేలీయులలోనుండి వానిని 

నిరూమ్లము చేసెదను 
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యెహెజేక్లు 14:10 => ఇశార్యేలీయులు ఇకను ననున్ విసరిజ్ంచి తొలగిపోవకయు తాము చేయు 

అతికర్మములనిన్టిచేత తముమ్ను అపవితర్పరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునటుల్ను నేను వారికి 

దేవుడనైయుండునటుల్ను. 

మీకా 3:6 => మీకు దరశ్నము కలుగకుండ రాతిర్ కముమ్ను, సోదె చెపప్కుండ మీకు చీకటి కలుగును; 

ఇటిట్ పర్వకత్లకు సూరుయ్డు కనబడకుండ అసత్మించును, పగలు చీకటిపడును 

మీకా 3:7 => అపుప్డు ధీరఘ్దరుశ్లు సిగుగ్నొందుదురు, సోదెగాండుర్ తెలల్బోవుదురు. దేవుడు తమకు 

పర్తుయ్తత్రమియయ్కుండుట చూచి నోరు మూసికొందురు. 

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 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము 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 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 రాజులు 17:28 => కాగా షోమోర్నులోనుండి వారు పటుట్కొని వచిచ్న యాజకులలో ఒకడు వచిచ్ 

బేతేలు ఊరిలో కాపురముండి, యెహోవాయందు భయభకుత్లుగా ఉండతగిన మరాయ్దను వారికి 

బోధించెను గాని 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 
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సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 

యెషయా 3:12 => నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సతరీలు 

వారిని ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు తోర్వను తపిప్ంచువారు 

యెషయా 8:15 => అనేకులు వాటికి తగిలి తొటిర్లుల్చు పడి కాళుల్చేతులు విరిగి చికుక్బడి 

పటట్బడుదురు. 

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

యెషయా 51:18 => ఆమె కనిన కుమారులందరిలో ఆమెకు దారి చూపగలవాడెవడును 

లేకపోయెను. ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో ఆమెను చెయి పటుట్కొనువాడెవడును లేకపోయెను.  

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

యిరిమ్యా 14:16 => వారెవరితో అటిట్ పర్వచనములు చెపుప్దురో ఆ జనులు కాష్మమునకును 

ఖడగ్మునకును పాలై యెరూషలేము వీధులలో పడవేయబడెదరు; నేను వారి చెడుతనమును వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. వారినైనను వారి భారయ్లనైనను వారి కుమారులనైనను వారి కుమారెత్లనైనను 

పాతిపెటుట్వాడెవడును లేకపోవును. 

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

యిరిమ్యా 23:32 => మాయా సవ్పన్ములను పర్కటించి వాటిని చెపుప్చు, అబదధ్ములచేతను, 

మాయాపర్గలభ్తచేతను నా పర్జలను దారి తొలగించువారికి నేను విరోధినై యునాన్ను; ఇదే యెహోవా 
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వాకుక్. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాతర్మును 

పర్యోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

హోషేయ 4:9 => కాబటిట్ జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి 

పర్వరత్ననుబటిట్ నేను వారిని శికిష్ంతును, వారి కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారముచేతును. 

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

జెఫనాయ్ 1:17 => జనులు యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపదర్వము 

రపిప్ంపబోవుచునాన్ను; వారు గుర్డిడ్ వారివలె నడిచెదరు, వారి రకత్ము దుముమ్వలె కారును, వారి 

మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 
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జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

జెకరాయ్ 11:15 => అపుప్డు యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇపుప్డు బుదిధ్లేని యొక కాపరి 

పనిముటల్ను తీసికొముమ్. 

మలాకీ 2:12 => యాకోబు సంతతివారి డేరాలలోనుండి మేలొక్లుపు వారిని, పలుకువారిని, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయువారిని యెహోవా నిరూమ్లము చేయును. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

రోమీయులకు 1:24 => ఈ హేతువుచేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి, తమ 

శరీరములను పరసప్రము అవమానపరచుకొనునటుల్ దేవుడు వారిని అపవితర్తకు అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

1 కొరిందీయులకు 12:2 => మీరు అనయ్జనులైయునన్పుప్డు మూగ విగర్హములను ఆరాధించుటకు 

ఎటుపడిన అటు నడిపింపబడితిరని మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 14:38 => ఎవడైనను తెలియనివాడైతే తెలియనివాడుగానే యుండనిముమ్. 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

వచనము 18 

నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని 

మీరు గర్హింపరా? 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 
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మారుక్ 7:17 => ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు 

ఈ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయన నడుగగా 

యోహాను 16:29 => ఆయన శిషుయ్లు ఇదిగో ఇపుప్డు నీవు గూఢారథ్ముగా ఏమియు చెపప్క 

సప్షట్ముగా మాటలాడుచునాన్వు. 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

మారుక్ 9:28 => ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

లూకా 8:9 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ ఉపమాన భావమేమిటని ఆయనను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

వచనము 19 

దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు అబదధ్సాక్షయ్ములు 

దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 
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యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

మారుక్ 6:52 => అయినను వారి హృదయము కఠినమాయెను గనుక వారు రొటెట్లను గూరిచ్న 

సంగతి గర్హింపలేదు. 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

మారుక్ 9:32 => వారు ఆ మాట గర్హింపలేదు గాని ఆయన నడుగ భయపడిరి. 

లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

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. 

సామెతలు 7:7 => యౌవనుల మధయ్ను బుదిధ్లేని పడుచువాడొకడు నాకు కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 
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మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 16:7 => కాగా వారు మనము రొటెట్లు తేనందున గదా (యీ మాట చెపెప్నని) తమలో 

తాము ఆలోచించుకొనుచుండిరి. 

మారుక్ 7:15 => వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు 

లేదు గాని,  

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

రోమీయులకు 1:31 => మాట తపుప్వారును అనురాగ రహితులును, నిరద్యులునైరి. 

వచనము 20 

ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట మనుషుయ్ని 

అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:20 => కాబటిట్ మీరు వారి ఫలములవలన వారిని తెలిసికొందురు. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 
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కొలొసస్యులకు 2:21 => మనుషుయ్ల ఆజఞ్లను పదధ్తులను అనుసరించిచేత పటుట్కొనవదుద్, రుచి 

చూడవదుద్, ముటట్వదుద్ అను విధులకు మీరు లోబడనేల? 

కొలొసస్యులకు 2:22 => అవనిన్యు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 

2 రాజులు 10:27 => మరియు బయలు పర్తిమను గుడిని కిర్ంద పడగొటిట్ దానిని పెంటయిలుల్గా 

చేసిరి. నేటివరకు అది ఆలాగేయునన్ది 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

మారుక్ 7:19 => అది వాని హృదయములో పర్వేశింపక కడుపులోనే పర్వేశించి బహిరూబ్మిలో 

విడువబడును; ఇటుల్ అది భోజనపదారథ్ములనిన్టిని పవితర్పరచును. 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 
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వచనము 21 

యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

సామెతలు 6:12 => కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుషుట్డునైయునాన్డు 

సామెతలు 10:32 => నీతిమంతుని పెదవులు ఉపయుకత్ములైన సంగతులు పలుకును భకిత్హీనుల 

నోట మూరఖ్పు మాటలు వచుచ్ను. 

సామెతలు 15:2 => జాఞ్నుల నాలుక మనోహరమైన జాఞ్నాంశములు పలుకును బుదిధ్హీనుల నోరు 

మూఢవాకయ్ములు కుమమ్రించును. 

సామెతలు 15:28 => నీతిమంతుని మనసుస్ యుకత్మైన పర్తుయ్తత్రమిచుచ్టకు పర్యతిన్ంచును 

భకిత్హీనుల నోరు చెడ డ్మాటలు కుమమ్రించును 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

యాకోబు 3:6 => నాలుక అగిన్యే, నాలుక మన అవయవములలో ఉంచబడిన పాప పర్పంచమై 

సరవ్శరీరమునకు మాలినయ్ము కలుగజేయుచు, పర్కృతి చకర్మునకు చిచుచ్పెటుట్ను; అది నరకముచేత 

చిచుచ్ పెటట్బడును. 
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యాకోబు 3:7 => మృగపకిష్ సరప్ జలచరములలో పర్తి జాతియు నరజాతిచేత సాధు కాజాలును, 

సాధు ఆయెను గాని 

యాకోబు 3:8 => యే నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు, అది మరణకరమైన విషముతో 

నిండినది, అది నిరరగ్ళమైన దుషట్తవ్మే.  

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

యాకోబు 3:10 => ఒకక్నోటనుండియే ఆశీరవ్చనమును శాపవచనమును బయలువెళుల్ను; నా 

సహోదరులారా, యీలాగుండకూడదు. 

పర్కటన 13:5 => డంబపు మాటలను దేవదూషణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి ఇయయ్బడెను. 

మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము జరుపనధికారము దానికి ఏరాప్టాయెను 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

లేవీయకాండము 18:24 => వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

తీతుకు 1:15 => పవితుర్లకు అనిన్యు పవితర్ములే గాని అపవితుర్లకును అవిశావ్సులకును ఏదియు 

పవితర్మైనది కాదు; వారి మనసుస్ను వారి మనసాస్కిష్యు అపవితర్పరచబడి యునన్వి. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 
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వచనము 22 

ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, ననున్ 

కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

ఆదికాండము 6:5 => నరుల చెడుతనము భూమిమీద గొపప్దనియు, వారి హృదయము యొకక్ 

తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎలల్పుప్డు కేవలము చెడ డ్దనియు యెహోవా చూచి 

ఆదికాండము 8:21 => అపుప్డు యెహోవా ఇంపయిన సువాసన నాఘార్ణించి ఇకమీదట 

నరులనుబటిట్ భూమిని మరల శపించను. ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాలయ్మునుండి 

చెడ డ్ది. నేనిపుప్డు చేసిన పర్కారముగా ఇకను సమసత్ జీవులను సంహరింపను 

సామెతలు 4:23 => నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబటిట్ అనిన్టికంటె 

ముఖయ్ముగా నీ హృదయమును భదర్ముగా కాపాడుకొనుము 

సామెతలు 6:14 => వాని హృదయము అతిమూరఖ్ సవ్భావము గలది వాడెలల్పుప్డు కీడు కలిప్ంచుచు 

జగడములు పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 22:15 => బాలుని హృదయములో మూఢతవ్ము సావ్భావికముగా పుటుట్ను శికాష్దండము 

దానిని వానిలోనుండి తోలివేయును. 

సామెతలు 24:9 => మూరు ఖ్ని యోచన పాపము అపహాసకులు నరులకు హేయులు. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళిల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  
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రోమీయులకు 3:10 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒకక్డును లేడు 

రోమీయులకు 3:11 => గర్హించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

రోమీయులకు 3:14 => వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉనన్వి. 

రోమీయులకు 3:15 => రకత్ము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెతుత్చునన్వి. 

రోమీయులకు 3:16 => నాశనమును కషట్మును వారి మారగ్ములలో ఉనన్వి.  

రోమీయులకు 3:17 => శాంతిమారగ్ము వారెరుగరు. 

రోమీయులకు 3:18 => వారి కనున్లయెదుట దేవుని భయము లేదు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

గలతీయులకు 5:19 => శరీరకారయ్ములు సప్షట్మైయునన్వి; అవేవనగా, జారతవ్ము, అపవితర్త, 

కాముకతవ్ము, 

గలతీయులకు 5:20 => విగర్హారాధన, అభిచారము, దేవ్షములు, కలహము, మతస్రములు, 

కోర్ధములు, కక్షలు, 
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గలతీయులకు 5:21 => భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మతత్తలు, అలల్రితో కూడిన 

ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూరిచ్ నేను మునుపు చెపిప్న పర్కారము ఇటిట్ వాటిని చేయువారు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనరని మీతో సప్షట్ముగా చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

తీతుకు 3:2 => పర్తి సతాక్రయ్ము చేయుటకు సిదధ్పడి యుండవలెననియు, మనుషుయ్లందరియెడల 

సంపూరణ్మైన సాతివ్కమును కనుపరచుచు, ఎవనిని దూషింపక, జగడమాడనివారును శాంతులునై 

యుండవలెననియు, వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

తీతుకు 3:4 => మన రక్షకుడైన దేవుని యొకక్ దయయు, మానవులయెడల ఆయనకునన్ పేర్మయు 

పర్తయ్క్షమైనపుప్డు 

తీతుకు 3:5 => మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన కిర్యల మూలముగా కాక, తన కనికరము 

చొపుప్ననే పునరజ్నమ్సంబంధమైన సాన్నము దావ్రాను, పరిశుదాధ్తమ్ మనకు నూతన సవ్భావము 

కలుగజేయుట దావ్రాను మనలను రకిష్ంచెను. 

తీతుకు 3:6 => మనమాయన కృపవలన నీతిమంతులమని తీరచ్బడి,  
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మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

కీరత్నలు 119:113 => (సామెహ ) దివ్మనసుక్లను నేను దేవ్షించుచునాన్ను నీ ధరమ్శాసత్రము నాకు 

పీర్తికరము. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

యాకోబు 1:13 => దేవుడు కీడు విషయమై శోధింపబడనేరడు; ఆయన ఎవనిని శోధింపడు గనుక 

ఎవడైనను శోధింపబడినపుప్డు నేను దేవునిచేత శోధింపబడుచునాన్నని అనకూడదు. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

లేవీయకాండము 15:19 => సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల ఆమె యేడు 

దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లగుదురు. 
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సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

1 సమూయేలు 24:13 => పూరివ్కులు సామయ్ము చెపిప్నటుట్ దుషుట్లచేతనే దౌషట్య్ము పుటుట్నుగాని 

నేను నినున్ చంపను. 

కీరత్నలు 14:1 => దేవుడు లేడని బుదిధ్హీనులు తమ హృదయములో అనుకొందురు. వారు 

చెడిపోయినవారు అసహయ్కారయ్ములు చేయుదురు. మేలుచేయు వాడొకడును లేడు. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 10:16 => నీతిమంతుని కషాట్రిజ్తము జీవదాయకము భకిత్హీనునికి కలుగు వచుచ్బడి 

పాపము పుటిట్ంచును. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 15:26 => దురాలోచనలు యెహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృషిట్కి 

పవితర్ములు. 

పర్సంగి 7:22 => నీవును అనేకమారులు ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసియునన్ది గదా. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 
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యెషయా 10:12 => కావున సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము మీదను పర్భువు తన 

కారయ్మంతయు నెరవేరిచ్న తరువాత నేను అషూష్రు రాజుయొకక్ హృదయగరవ్మువలని 

ఫలమునుబటిట్యు అతని కనున్ల అహంకారపు చూపులనుబటిట్యు అతని శికిష్ంతును. 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మతత్యి 5:37 => మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి 

మించునది దుషుట్నినుండి పుటుట్నది. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

రోమీయులకు 7:5 => ఏలయనగా మనము శరీరసంబంధులమై యుండినపుప్డు మరణారథ్మైన 

ఫలమును ఫలించుటకై , ధరమ్శాసత్రమువలననైన పాపేచఛ్లు మన అవయవములలో 

కారయ్సాధకములైయుండెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

ఎఫెసీయులకు 5:3 => మీలో జారతవ్మే గాని, యే విధమైన అపవితర్తయే గాని, లోభతవ్మేగాని, 

వీటి పేరైనను ఎతత్కూడదు, ఇదే పరిశుదుధ్లకు తగినది. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3 => మీరు పరిశుదుధ్లగుటయే, అనగా మీరు జారతవ్మునకు దూరముగా 

ఉండుటయే దేవుని చితత్ము. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

పర్కటన 9:21 => మరియు తాము చేయుచునన్ నరహతయ్లును మాయ మంతర్ములును జార 

చోరతవ్ములును చేయకుండునటుల్ వారు మారుమనసుస్ పొందిన వారు కారు. 

పర్కటన 13:6 => గనుక దేవుని దూషించుటకును, ఆయన నామమును, ఆయన గుడారమును, 

పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. 

వచనము 23 

అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి 

వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను వేడుకొనగా 
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1 కొరిందీయులకు 3:16 => మీరు దేవుని ఆలయమైయునాన్రనియు, దేవుని ఆతమ్ మీలో 

నివసించుచునాన్డనియు మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 3:17 => ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల దేవుడు వానిని 

పాడుచేయును. దేవుని ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది; మీరు ఆ ఆలయమైయునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:18 => జారతవ్మునకు దూరముగా పారిపోవుడి. మనుషుయ్డు చేయు పర్తి 

పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉనన్ది గాని జారతవ్ము చేయువాడు తన సొంత శరీరమునకు 

హానికరముగా పాపము చేయుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:19 => మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగర్హింపబడి, మీలోనునన్ 

పరిశుదాధ్తమ్కు ఆలయమైయునన్దని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొతుత్ కారు, 

1 కొరిందీయులకు 6:20 => విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని 

మహిమపరచుడి. 

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 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మారుక్ 7:3 => పరిసయుయ్లును యూదులందరును పెదద్ల పారంపరాయ్చారమునుబటిట్ చేతులు 

కడుగుకొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 

లూకా 11:38 => ఆయన భోజనమునకు ముందుగా సాన్నము చేయలేదని ఆ పరిసయుయ్డు చూచి 

ఆశచ్రయ్పడెను. 
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లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లేవీయకాండము 11:8 => వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను 

ముటట్కూడదు; అవి మీకు అపవితర్ములు. 

సంఖాయ్కాండము 19:22 => దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై 

యుందురు. 

పర్సంగి 9:3 => అందరికిని ఒకక్టే గతి సంభవించును, సూరుయ్నికిర్ంద జరుగువాటనిన్టిలో ఇది 

బహు దుఃఖకరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియునన్ది, వారు 

బర్దుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱిఱ్తనముండును, తరువాత వారు మృతులయొదద్కు 

పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 6:13 => భోజనపదారథ్ములు కడుపునకును కడుపు భోజనపదారథ్ములకును 

నియమింపబడియునన్వి; దేవుడు దానిని వాటిని నాశనము చేయును. దేహము జారతవ్ము నిమితత్ము 

కాదు గాని, పర్భువు నిమితత్మే; పర్భువు దేహము నిమితత్మే. 

యాకోబు 1:14 => పర్తివాడును తన సవ్కీయమైన దురాశచేత ఈడవ్బడి మరులుకొలప్బడినవాడై 

శోధింపబడును. 

వచనము 24 

ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి ఎవరియొదద్కును నేను 

పంపబడలేదనెను 
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మారుక్ 7:24 => ఆయన అకక్డనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళిల్, యొక ఇంట 

పర్వేశించి , ఆ సంగతి ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై 

యుండలేకపోయెను. 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 11:22 => విమరశ్దినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 

ఆదికాండము 49:13 => జెబూలూను సముదర్పు రేవున నివసించును అతడు ఓడలకు రేవుగా 

ఉండును అతని పొలిమేర సీదోనువరకు నుండును. 

యెహోషువ 11:8 => యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము 

చేసి మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని 

తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి. 

యెహోషువ 13:6 => మనయ్పు నివాసులనందరిని సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల 

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా 

దాని పంచిపెటట్వలెను. 

యెహోషువ 19:28 => ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా 

పెదద్ సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 
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యెహోషువ 19:29 => అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము 

వరకును వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 1:31 => ఆషేరీయులు అకోక్ నివాసులను సీదోను నివాసులను అహాల్బు వారిని 

అకీజ్బువారిని హెలాబ్వారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని 

ఆదికాండము 42:14 => అయితే యోసేపు మీరు వేగులవారని నేను మీతో చెపిప్నమాట నిజమే.  

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 

దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 

యోహాను 4:43 => ఆ రెండు దినములైన తరువాత ఆయన అకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయకు 

వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

వచనము 25 

అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని అడిగెను. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

యెహెజేక్లు 3:6 => నీవు గర్హింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ 

పంపుటలేదు, అటిట్వారియొదద్కు నేను నినున్ పంపినయెడల వారు నీ మాటలు విందురు. 

మారుక్ 7:26 => ఆ సతరీ సురోఫెనికయ వంశమందు పుటిట్న గీర్సు దేశసుథ్రాలు. ఆమె తన 

కుమారెత్లోనుండి ఆ దయయ్మును వెళల్గొటుట్మని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

కీరత్నలు 4:1 => నా నీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱఱ్పెటుట్నపుప్డు నాకుతత్రమిముమ్ ఇరుకులో 

నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే ననున్ కరుణించి నా పార్రథ్న నంగీకరించుము. 

కీరత్నలు 6:2 => యెహోవా, నేను కృశించియునాన్ను, ననున్ కరుణించుము యెహోవా, నా 

యెముకలు అదరుచునన్వి, ననున్ బాగుచేయుము 

లూకా 17:13 => యేసు పర్భువా, మముమ్ కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 
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మతత్యి 22:43 => అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 22:44 => నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని 

దావీదు ఆయనను పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 22:45 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి 

కుమారుడగునని వారినడుగగా 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

మతత్యి 17:15 => పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి 

బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

మారుక్ 7:25 => అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ 

ఆయన పాదములమీద పడెను. 

మారుక్ 9:17 => జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయయ్ము పటిట్న నా కుమారుని 

నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్తిని; 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 
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మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

1 రాజులు 8:41 => మరియు ఇశార్యేలీయులగు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ 

నామమునుబటిట్ దూర దేశమునుండి వచిచ్ 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

కీరత్నలు 80:4 => యెహోవా, సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, నీ పర్జల మనవి నాలకింపక నీవెనాన్ళుల్ 

నీ కోపము పొగ రాజనిచెచ్దవు?  

పరమగీతము 5:6 => నా పిర్యునికి నేను తలుపు తీయునంతలో అతడు వెళిల్పోయెను అతని మాట 

వినుటతోనే నా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను నేనతని వెదకినను అతడు కనబడకపోయెను నేను పిలిచినను 

అతడు పలుకలేదు.  

యెషయా 30:18 => కావున మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డు 

మిముమ్ను కరుణింపవలెనని ఆయన నిలువబడియునాన్డు యెహోవా నాయ్యముతీరుచ్ దేవుడు ఆయన 

నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 62:6 => యెరూషలేమా, నీ పార్కారములమీద నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను రేయైన 

పగలైన వారు మౌనముగా ఉండరు. 
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మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 6:18 => అపవితార్తమ్లచేత బాధింపబడినవారును వచిచ్ సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 9:38 => ఇదిగో ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, నా కుమారుని కటాకిష్ంచుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. వాడు నాకొకక్డే కుమారుడు. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

యోహాను 11:6 => అతడు రోగియై యునాన్డని యేసు వినినపుప్డు తానునన్చోటనే యింక రెండు 

దినములు నిలిచెను. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 
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రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

వచనము 26 

అందుకాయన పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదని చెపప్గా 

ఆదికాండము 42:7 => యోసేపు తన సహోదరులను చూచి వారిని గురుతుపటిట్ వారికి అనుయ్నివలె 

కనబడి వారితో కఠినముగా మాటలాడి మీరెకక్డనుండి వచిచ్తిరని అడిగెను. అందుకు వారు 

ఆహారము కొనుటకు కనాను దేశమునుండి వచిచ్తిమనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:2 => మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ 

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ నలువది 

సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని జాఞ్పకము చేసికొనుము.  

కీరత్నలు 28:1 => యెహోవా, నేను నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను నా ఆశర్యదురగ్మా, మౌనముగా 

ఉండక నా మనవి ఆలకింపుము నీవు మౌనముగా నుండినయెడల నేను సమాధిలోనికి దిగువారివలె 

అగుదును.  

విలాపవాకయ్ములు 3:8 => నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి 

మూసికొనియునాన్డు. 

మతత్యి 14:15 => సాయంకాలమైనపుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ ఇది అరణయ్పర్దేశము, 

ఇపప్టికే పొర్దుద్పోయెను, ఈ జనులు గార్మములలోనికి వెళిల్ భోజనపదారథ్ములు కొనుకొక్నుటకై 

వారిని పంపివేయమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 
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2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 5:10 => ఎలీషా నీవు యొరాద్నునదికి పోయి యేడు మారులు సాన్నము చేయుము, నీ 

ఒళుల్ మరల బాగై నీవు శుదుధ్డవగుదువని అతనితో చెపుప్టకు ఒక దూతను పంపెను. 

యోబు 30:20 => నీకు మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను అయితే నీవు పర్తుయ్తత్రమేమియు నియయ్కునాన్వు నేను 

నిలుచుండగా నీవు ననున్ తేరి చూచుచునాన్వు. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

మారుక్ 6:36 => చుటుట్పటల్ పర్దేశములకును గార్మములకును వారు వెళిల్ భోజనమునకేమైనను 

కొనుకొక్నుటకు వారిని పంపివేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 7:27 => ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని 

కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదనెను. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 4:38 => ఆయన సమాజమందిరములో నుండి లేచి, సీమోను ఇంటిలోనికి వెళె ల్ను. సీమోను 

అతత్ తీవర్మైన జవ్రముతో పడియుండెను గనుక ఆమె విషయమై ఆయన యొదద్ మనవి చేసికొనిరి.  

లూకా 9:12 => పొర్దుద్గుర్ంక నారంభించినపుప్డు పండెర్ండుగురు శిషుయ్లు వచిచ్ మనమీ 

అరణయ్ములో ఉనాన్ము గనుక చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములకును పలెల్లకును వెళిల్ బస చూచుకొని, 

ఆహారము సంపాదించుకొనునటుల్ జనసమూహమును పంపివేయుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 
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యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

వచనము 27 

ఆమె నిజమే పర్భువా, కుకక్పిలల్లుకూడ తమ యజమానుల బలల్మీదనుండి పడు ముకక్లు తినునుగదా 

అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యిరిమ్యా 50:6 => నా పర్జలు తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి కాపరులు కొండలమీదికి 

వారిని తోలుకొనిపోయి వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళుల్చు తాము దిగవలసిన 

చోటు మరచిపోయిరి.  

యిరిమ్యా 50:7 => కనుగొనినవారందరు వారిని భకిష్ంచుచు వచిచ్రి వారి శతుర్వులు మేము 

అపరాధులము కాము వీరు నాయ్యమునకు నివాసమును తమ పితరులకు నిరీక్షణాధారమునగు 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసినందున ఇది వారికి సంభవించెనని చెపుప్దురు.  

యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 
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యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

యెహెజేక్లు 34:23 => వాటిని మేపుటకై నేను నా సేవకుడైన దావీదును వాటిమీద కాపరినిగా 

నియమించెదను, అతడు వాటికి కాపరిగా ఉండి వాటిని మేపును. 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25 => ఆ పర్వకత్లకును, దేవుడు అబార్హాముతో నీ సంతానమందు 

భూలోక వంశములనిన్యు ఆశీరవ్దింపబడునని చెపిప్ మీ పితరులతో చేసిన నిబంధనకును, మీరు 

వారసులై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 
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రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

సంఖాయ్కాండము 27:17 => వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను.  

నాయ్యాధిపతులు 6:37 => నేను కళల్మున గొఱఱ్బొచుచ్ ఉంచిన తరువాత నేల అంతయు 

ఆరియుండగా ఆ గొఱఱ్బొచుచ్మీద మాతర్మే మంచు పడునెడల నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులను 

నా మూలముగా రకిష్ంచెదవని నేను నిశచ్యించుకొందునని దేవునితో అనెను. 

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెహెజేక్లు 3:4 => మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, నీవు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలీయులయొదద్కు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెపుప్ము. 

జెకరాయ్ 11:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వధకేరప్డిన గొఱఱ్లమందను 

మేపుము. 

మతత్యి 18:11 => మీకేమి తోచును? ఒక మనుషుయ్నికి నూరు గొఱఱ్లుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల  

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 
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లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

వచనము 28 

అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

ఆదికాండము 32:26 => ఆయన తెలల్వారుచునన్ది గనుక ననున్ పోనిమమ్నగా అతడు నీవు ననున్ 

ఆశీరవ్దించితేనే గాని నినున్ పోనియయ్ననెను. 

హోషేయ 12:4 => అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందెను, అతడు కనీన్రు విడిచి అతని 

బతిమాలెను బేతేలులో ఆయన అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను, అకక్డ ఆయన మనతో మాటలాడెను; 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 
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లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 
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మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

వచనము 29 

యేసు అకక్డనుండి వెళిల్, గలిలయ సముదర్తీరమునకు వచిచ్, కొండెకిక్ అకక్డ కూరుచ్ండగా 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మారుక్ 7:27 => ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని 

కుకక్పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము కాదనెను. 

మారుక్ 7:28 => అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు 

పడవేయు రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

గలతీయులకు 2:15 => మనము జనమ్మువలన యూదులమే గాని అనయ్జనులలో చేరిన పాపులము 

కాము. మనుషుయ్డు యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననేగాని ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 

మూలమున నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడడని యెరిగి మనమును ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యల 
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మూలమునగాక కీర్సుత్నందలి విశావ్సమువలననే నీతిమంతులమని తీరచ్బడుటకై యేసుకీర్సుత్నందు 

విశావ్సముంచి యునాన్ము; 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 

2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

వచనము 30 

బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు అంగహీనులు 

మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 8:8 => ఆ శతాధిపతి పర్భువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను; 

నీవు మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును. 
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ఆదికాండము 32:10 => నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమసత్మైన ఉపకారములకును సమసత్ 

సతయ్మునకును అపాతుర్డను, ఎటల్నగా నాచేతికఱఱ్తో మాతర్మే యీ యొరాద్ను దాటితిని; ఇపుప్డు నేను 

రెండు గుంపులైతిని. 

యోబు 40:4 => చితత్గించుము, నేను నీచుడను, నేను, నీకు ఏమని పర్తుయ్తత్రమిచెచ్దను? నా 

నోటిమీద నాచేతిని ఉంచుకొందును.  

యోబు 40:5 => ఒక మారు మాటలాడితిని నేను మరల నోరెతత్ను. రెండు సారులు మాటలాడితిని 

ఇకను పలుకను. 

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

యోబు 42:3 => జాఞ్నములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరరథ్కముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున 

వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుదిధ్కి మించిన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడితిని.  

యోబు 42:4 => నేను మాటలాడ గోరుచునాన్ను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి 

నినున్ అడిగెదను దానిని నాకు తెలియజెపుప్ము.  

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 51:4 => నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసియునాన్ను నీ దృషిట్యెదుట 

నేను చెడుతనము చేసియునాన్ను కావున ఆజఞ్ ఇచుచ్నపుప్డు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు 

తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు నిరమ్లుడవుగా అగపడుదువు.  

కీరత్నలు 51:5 => నేను పాపములో పుటిట్నవాడను పాపములోనే నా తలిల్ ననున్ గరభ్మున ధరించెను. 

యెహెజేక్లు 16:63 => నీవు చేసినది అంతటి నిమితత్ము నేను పార్యశిచ్తత్ము చేయగా దానిని 

మనసుస్నకు తెచుచ్కొని సిగుగ్పడి సిగుగ్చేత నోరు మూసికొందువు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 7:7 => అందుచేత నీయొదద్కు వచుచ్టకు పాతుర్డనని నేను ఎంచకొనలేదు; అయితే 

మాటమాతర్ము సెలవిముమ్, అపుప్డు నా దాసుడు సవ్సథ్పరచబడును, 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 
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రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:8 => అందరికి కడపట అకాలమందు పుటిట్నటుట్నన్ నాకును కనబడెను; 

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. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

రోమీయులకు 10:12 => యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని భేదము లేదు; ఒకక్ పర్భువే అందరికి 

పర్భువైయుండి, తనకు పార్రథ్న చేయువారందరియెడల కృప చూపుటకు ఐశవ్రయ్వంతుడై యునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:19 => జాఞ్నమునకు మించిన కీర్సుత్ పేర్మను తెలిసికొనుటకును తగిన శకిత్ గలవారు 

కావలెననియు పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. 
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2 సమూయేలు 9:8 => అతడు నమసక్రించి చచిచ్న కుకక్వంటివాడనైన నాయెడల నీవు దయ 

చూపుటకు నీ దాసుడనగు నేను ఎంతటివాడను? అనెను. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 

పరమగీతము 6:5 => నీ కనుదృషిట్ నామీద ఉంచకుము అది ననున్ వశపరచుకొనును నీ 

తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల మందను పోలియునన్వి.  

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  

వచనము 31 

మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు నడుచుటయును 

గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని మహిమపరచిరి. 

యోబు 13:15 => ఇదిగో ఆయన ననున్ చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఆయన 

సనిన్ధిని నా పర్వరత్న నాయ్యమని రుజువుపరతును. 

యోబు 23:10 => నేను నడచుమారగ్ము ఆయనకు తెలియును ఆయన ననున్ శోధించిన తరువాత 

నేను సువరణ్మువలె కనబడుదును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:32 => ఆయన బాధపెటిట్నను తన కృపాసమృదిధ్నిబటిట్ జాలిపడును. 

మతత్యి 8:10 => యేసు ఈ మాట విని ఆశచ్రయ్పడి, వెంట వచుచ్చునన్వారిని చూచి ఇశార్యేలులో 

నెవనికైనను నేనింత విశావ్సమునన్టుట్ చూడలేదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 
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పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

లూకా 17:5 => అపొసత్లులు మా విశావ్సము వృదిధ్పొందించుమని పర్భువుతో చెపప్గా 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

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. 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 145:19 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారి కోరిక ఆయన నెరవేరుచ్ను వారి మొఱఱ్ 

ఆలకించి వారిని రకిష్ంచును. 

మారుక్ 5:34 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:29 => అందుకాయన ఈ మాట చెపిప్నందున వెళుల్ము; దయయ్ము నీ కుమారెత్ను 

వదలిపోయినదని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 7:30 => ఆమె యింటికి వచిచ్ , తన కుమారెత్ మంచముమీద పండుకొని యుండుటయు 

దయయ్ము వదలిపోయి యుండుటయు చూచెను. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

లూకా 7:9 => యేసు ఈ మాటలు విని, అతనిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడి, తనవెంట వచుచ్చునన్ 

జనసమూహము వైపు తిరిగి ఇశార్యేలులోనైనను ఇంత గొపప్ విశావ్సము నేను చూడలేదని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

లూకా 18:42 => యేసు చూపుపొందుము, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను; 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

యోహాను 4:50 => యేసు నీవు వెళుల్ము, నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని అతనితో చెపప్గా ఆ 

మనుషుయ్డు యేసు తనతో చెపిప్న మాట నమిమ్ వెళిల్పోయెను. 

యోహాను 4:51 => అతడింక వెళుల్చుండగా అతని దాసులు అతనికి ఎదురుగావచిచ్, అతని 

కుమారుడు బర్దికియునాన్డని తెలియజెపిప్రి. 

యోహాను 4:52 => ఏ గంటకు వాడు బాగుపడసాగెనని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నినన్ ఒంటి 

గంటకు జవ్రము వానిని విడిచెనని అతనితో చెపిప్రి.  

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 
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1 రాజులు 10:13 => సొలొమోను తన పర్భావమునకు తగినటుట్ షేబ దేశపు రాణికిచిచ్నది పోగ 

ఆమె కోరిన పర్కారము ఆమె యిచాఛ్పూరిత్గా ఆమె కిచెచ్ను; అపుప్డు ఆమెయు ఆమె సేవకులును తమ 

దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

1 రాజులు 17:15 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు అనెను. అంతట 

ఆమె వెళిల్ ఏలీయా చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె యింటివారును 

అనేకదినములు భోజనముచేయుచు వచిచ్రి. 

పరమగీతము 6:5 => నీ కనుదృషిట్ నామీద ఉంచకుము అది ననున్ వశపరచుకొనును నీ 

తలవెండుర్కలు గిలాదు పరవ్తముమీది మేకల మందను పోలియునన్వి.  

మతత్యి 17:18 => అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ 

గడియనుండి ఆ చినన్వాడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మారుక్ 1:42 => వెంటనే కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుదుధ్డాయెను. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 7:10 => పంపబడిన వారు ఇంటికి తిరిగివచిచ్, ఆ దాసుడు సవ్సుథ్డై యుండుట కనుగొనిరి. 

యోహాను 2:4 => యేసు ఆమెతో అమామ్, నాతో నీకేమి (పని)? నా సమయమింకను రాలేదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

రోమీయులకు 2:26 => కాబటిట్ సునన్తి లేనివాడు ధరమ్శాసత్రపు నీతి విధులను గైకొనినయెడల అతడు 

సునన్తి లేనివాడై యుండియు సునన్తిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా? 

వచనము 32 
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అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్ నునాన్రు; 

వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు మారగ్ములో 

మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని వారితో 

చెపప్గా 

మారుక్ 7:31 => ఆయన మరల తూరు పార్ంతములు విడిచి, సీదోను దావ్రా దెకపొలి 

పార్ంతములమీదుగా గలిలయ సముదర్మునొదద్కు వచెచ్ను. 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

యెహోషువ 12:3 => అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్ 

మైదానము వరకును ఏలినవాడు. 

యెషయా 9:1 => అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబుబ్ నిలువలేదు పూరవ్కాలమున ఆయన 

జెబూలూను దేశమును నఫాత్ లి దేశమును అవమానపరచెను అంతయ్కాలమున ఆయన 

సముదర్పార్ంతమును , అనగా యొరాద్ను అదద్రిని అనయ్జనుల గలిలయ పర్దేశమును 

మహిమగలదానిగా చేయుచునాన్డు. 

మారుక్ 1:16 => ఆయన గలిలయ సముదర్తీరమున వెళుల్చుండగా సీమోనును సీమోను 

సహోదరుడగు అందెర్యయు, సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు. 

లూకా 5:1 => జనసమూహము దేవుని వాకయ్ము వినుచు ఆయనమీద పడుచుండగా ఆయన 

గెనేన్సరెతు సరసుస్ తీరమున నిలిచి, 

యోహాను 6:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్ము, అనగా గలిలయ సముదర్ము దాటి 

అదద్రికి వెళె ల్ను. 

యోహాను 6:23 => అయితే పర్భువు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచినపుప్డు వారు రొటెట్ భుజించిన 

చోటునకు దగగ్రనునన్ తిబెరియనుండి వేరే చినన్ దోనెలు వచెచ్ను. 
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యోహాను 21:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్తీరమున శిషుయ్లకు మరల తనున్ 

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 

మతత్యి 5:1 => ఆయన ఆ జనసమూహములను చూచి కొండ యెకిక్ కూరుచ్ండగా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

మారుక్ 6:33 => వారు వెళుల్చుండగా జనులు చూచి, అనేకులాయనను గురెత్రిగి, సకల 

పటట్ణములనుండి అకక్డికి కాలినడకను పరుగెతిత్ వారికంటె ముందుగా వచిచ్రి. 

యోహాను 6:3 => యేసు కొండయెకిక్ అకక్డ తన శిషుయ్లతో కూడ కూరుచ్ండెను. 

వచనము 33 

ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన రొటెట్లు 

అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 11:4 => యేసు వారిని చూచి మీరు వెళిల్, వినన్వాటిని కనన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 
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మతత్యి 14:35 => అకక్డి జనులు ఆయనను గురుత్పటిట్, చుటుట్పటల్నునన్ ఆ పర్దేశమంతటికి 

వరత్మానము పంపి, రోగులనందరిని ఆయనయొదద్కు తెపిప్ంచి 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

కీరత్నలు 103:3 => ఆయన నీ దోషములనిన్టిని క్షమించువాడు నీ సంకటములనిన్టిని 

కుదురుచ్వాడు. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మారుక్ 1:32 => సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు 

పటిట్నవారిని ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మారుక్ 1:33 => పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 6:54 => వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 

మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 6:17 => ఆయన వారితో కూడ దిగివచిచ్ మైదానమందు నిలిచినపుప్డు ఆయన శిషుయ్ల గొపప్ 

సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును యూదయ 
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దేశమంతటి నుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పటట్ణముల సముదర్తీరముల 

నుండియు వచిచ్న బహు జనసమూహమును, 

లూకా 6:18 => అపవితార్తమ్లచేత బాధింపబడినవారును వచిచ్ సవ్సథ్తనొందిరి. 

లూకా 6:19 => పర్భావము ఆయనలో నుండి బయలుదేరి అందరిని సవ్సథ్పరచుచుండెను గనుక 

జనసమూహమంతయు ఆయనను ముటట్వలెనని యతన్ము చేసెను. 

లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15 => అందుచేత పేతురు వచుచ్చుండగా జనులు రోగులను 

వీధులలోనికి తెచిచ్, వారిలో ఎవనిమీదనైనను అతని నీడయైనను పడవలెనని మంచములమీదను 

పరుపులమీదను వారిని ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11 => మరియు దేవుడు పౌలుచేత విశేషమైన అదుభ్తములను 

చేయించెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12 => అతని శరీరమునకు తగిలిన చేతిగుడ డ్లైనను నడికటల్యినను 

రోగులయొదద్కు తెచిచ్నపుప్డు రోగములు వారిని విడిచెను, దయయ్ములు కూడ వదలిపోయెను. 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 
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మతత్యి 9:33 => దయయ్ము వెళల్గొటట్బడిన తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడగా 

జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలులో ఈలాగు ఎనన్డును కనబడలేదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 13:2 => బహు జనసమూహములు తనయొదద్కు కూడివచిచ్నందున ఆయన దోనెయెకిక్ 

కూరుచ్ండెను. ఆ జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 

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. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

యోహాను 5:3 => ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళుల్ కదలించుట కలదు. నీరు 

కదలింపబడిన పిమమ్ట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎటిట్ వాయ్ధిగలవాడైనను బాగు పడును,  

యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

వచనము 34 
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యేసు మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడు రొటెట్లును కొనిన్ చినన్ చేపలును 

ఉనన్వని చెపిప్రి. 

మతత్యి 9:33 => దయయ్ము వెళల్గొటట్బడిన తరువాత ఆ మూగవాడు మాటలాడగా 

జనసమూహములు ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలులో ఈలాగు ఎనన్డును కనబడలేదని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 7:37 => ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను 

మూగవారు మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

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. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3 => పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు 

వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:5 => వాడు వారియొదద్ ఏమైన దొరుకునని కనిపెటుట్చు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10 => శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ భిక్షము కొరకు 

కూరుచ్ండినవాడు వీడే అని గురెత్రిగి, వానికి జరిగినదానిని చూచి విసమ్యముతో నిండి పరవశులైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:11 => వాడు పేతురును యోహానును పటుట్కొనియుండగా, పర్జలందరు 

విసమ్యమొంది సొలొమోనుదను మంటపములో ఉనన్ వారియొదద్కు గుంపుగా పరుగెతిత్వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:8 => అతడు పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడై యెనన్డును నడువలేక 

కూరుచ్ండియుండువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9 => అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరిచూచి, 

సవ్సథ్త పొందుటకు అతనికి విశావ్సముండెనని గర్హించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:10 => నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగగ్రగా చెపిప్నపుప్డు 

అతడు గంతులువేసి నడువసాగెను. 

మతత్యి 9:8 => జనులు అది చూచి భయపడి, మనుషుయ్లకిటిట్ అధికారమిచిచ్న దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

కీరత్నలు 50:15 => ఆపతాక్లమున నీవు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటుట్ము నేను నినున్ విడిపించెదను నీవు 

ననున్ మహిమ పరచెదవు. 
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కీరత్నలు 50:23 => సుత్తియాగము అరిప్ంచువాడు ననున్ మహిమపరచుచునాన్డు నేను వానికి దేవుని 

రక్షణ కనుపరచునటుల్ వాడు మారగ్ము సిదధ్పరచుకొనెను.  

మారుక్ 2:12 => తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, 

వారందరు విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

లూకా 17:15 => వారిలో ఒకడు తనకు సవ్సథ్త కలుగుట చూచి 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

యోహాను 9:24 => కాబటిట్ వారు గుర్డిడ్వాడైయుండిన మనుషుయ్ని రెండవమారు పిలిపించి దేవుని 

మహిమపరచుము; ఈ మనుషుయ్డు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:28 => అపుప్డు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషుయ్లతోను పోరాడి గెలిచితివి 

గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశార్యేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 33:20 => అకక్డ ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచి దానికి ఏల  ఎలోహేయి ఇశార్యేలు అను 

పేరు పెటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 
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యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 8:27 => ఆ మనుషుయ్లు ఆశచ్రయ్పడి ఈయన ఎటిట్వాడో; ఈయనకు గాలియు 

సముదర్మును లోబడుచునన్వని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 19:2 => బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ 

సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 1:27 => అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన 

అధికారముతో అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు 

చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 5:15 => అయితే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము మరి ఎకుక్వగా వాయ్పించెను. బహుజన 

సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదురుచ్కొనుటకును కూడి 

వచుచ్చుండెను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 
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యోహాను 6:2 => రోగులయెడల ఆయన చేసిన సూచక కిర్యలను చూచి బహు జనులు ఆయనను 

వెంబడించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16 => మరియు యెరూషలేము చుటుట్నుండు పటట్ణముల జనులు 

రోగులను అపవితార్తమ్లచేత పీడింపబడిన వారిని మోసికొని కూడివచిచ్రి. వారందరు సవ్సథ్త పొందిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7 => అనేకులను పటిట్న అపవితార్తమ్లు పెదద్ కేకలువేసి వారిని 

వదలిపోయెను; పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులు సవ్సథ్త పొందిరి. 

వచనము 35 

అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనసమూహమునకు ఆజాఞ్పించి 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

మతత్యి 14:14 => ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో 

రోగులైన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 20:34 => కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది 

ఆయన వెంట వెళిల్రి. 

మారుక్ 8:1 => ఆ దినములలో మరియొకసారి బహు జనులు కూడి రాగా, వారికి తిననేమియు 

లేనందున యేసు తన శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 
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లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:33 => తెలల్వారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి 

మీరేమియు పుచుచ్కొనక ఉపవాసముతో కనిపెటుట్కొని యునాన్రు  

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 

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. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:29 => అందుకు యోనాతాను అందుచేత నా తండిర్ జనులను కషట్పెటిట్న 

వాడాయెను; నేను ఈ తేనె కొంచెము పుచుచ్కొనన్ మాతర్మున నా కనున్లు ఎంత పర్కాశించుచునన్వో 

చూడుడి 
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1 సమూయేలు 14:30 => జనులు తాము చికిక్ంచుకొనిన తమ శతుర్వుల దోపుళల్ వలన బాగుగా 

భోజనము చేసినయెడల వారు ఫిలిషీత్యులను మరి అధికముగా హతము చేసియుందురనెను. 

1 సమూయేలు 14:31 => ఆ దినమున జనులు ఫిలిషీత్యులను మికమ్షునుండి అయాయ్లోను వరకు 

హతము చేయగా జనులు బహు బడలిక నొందిరి. 

1 సమూయేలు 30:11 => పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు కనబడెను. వారు దావీదునొదద్కు వాని 

తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ అనన్పానము లేమియు పుచుచ్కొనలేదని తెలిసికొని, 

వానికి భోజనము పెటిట్ దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు దార్క్షగెలలను వానికిచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 30:12 => వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  

మారుక్ 8:3 => నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండల్కు పంపివేసినయెడల మారగ్ములో 

మూరఛ్పోవుదురు; వారిలో కొందరు దూరమునుండి వచిచ్యునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 21:17 => దేవుడు ఆ చినన్వాని మొరను వినెను. అపుప్డు దేవుని దూత 

ఆకాశమునుండి హాగరును పిలిచి హాగరూ నీకేమివచిచ్నది? భయపడకుము; ఆ చినన్వాడునన్ చోట 

దేవుడు వాని సవ్రము వినియునాన్డు; 

మారుక్ 6:34 => గనుక యేసు వచిచ్ ఆ గొపప్ జనసమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని 

గొఱఱ్లవలె ఉనన్ందున వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగెను. 

మారుక్ 6:37 => అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెటుట్డనగా వారు మేము వెళిల్ యీనూన్రు 

దేనారముల రొటెట్లు కొని వారికి పెటుట్దుమా అని ఆయన నడిగిరి. 

లూకా 9:12 => పొర్దుద్గుర్ంక నారంభించినపుప్డు పండెర్ండుగురు శిషుయ్లు వచిచ్ మనమీ 

అరణయ్ములో ఉనాన్ము గనుక చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములకును పలెల్లకును వెళిల్ బస చూచుకొని, 

ఆహారము సంపాదించుకొనునటుల్ జనసమూహమును పంపివేయుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34 => గనుక ఆహారము పుచుచ్కొనుడని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను; 

ఇది మీ పార్ణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తలనుండియు ఒక వెండుర్కయైనను నశింపదని 

చెపుప్చు, ఆహారము పుచుచ్కొనుడని అందరిని బతిమాలెను. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

వచనము 36 

ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని విరిచి తన 

శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

సంఖాయ్కాండము 11:21 => అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల 

పాదచారులు వారు నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 

సంఖాయ్కాండము 11:22 => వారు తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము గొఱఱ్లను పశువులను 

చంపవలెనా? వారు తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేపలనిన్యు వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 

2 రాజులు 4:42 => మరియు ఒకడు బయలా ష్లిషానుండి మొదటిపంట బాపతు యవలపిండితో 

చేయబడిన యిరువది రొటెట్లను, కొర్తత్ గోధుమ వెనున్లను కొనిన్ పండల్ను తీసికొనివచిచ్ దైవజనుడైన 

అతనికి కానుకగా ఇయయ్గా అతడు జనులు భోజనము చేయుటకు దాని వడిడ్ంచుమనెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:44 => పనివాడు వారికి వడిడ్ంపగా యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ అది వారు తినిన 

తరువాత మిగిలిపోయెను. 

మారుక్ 6:37 => అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెటుట్డనగా వారు మేము వెళిల్ యీనూన్రు 

దేనారముల రొటెట్లు కొని వారికి పెటుట్దుమా అని ఆయన నడిగిరి. 
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మారుక్ 8:4 => అందుకాయన శిషుయ్లు ఈ అరణయ్ పర్దేశములో ఒకడెకక్డనుండి రొటెట్లు తెచిచ్, 

వీరిని తృపిత్పరచగలడని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 8:5 => ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

యోహాను 6:5 => కాబటిట్ యేసు కనున్లెతిత్ బహు జనులు తనయొదద్కు వచుచ్ట చూచి వీరు 

భుజించుటకు ఎకక్డనుండి రొటెట్లు కొని తెపిప్ంతుమని ఫిలిపుప్నడిగెను గాని 

యోహాను 6:6 => యేమి చేయనైయుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీకిష్ంచుటకు 

ఆలాగడిగెను. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:15 => సాయంకాలమైనపుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ ఇది అరణయ్పర్దేశము, 

ఇపప్టికే పొర్దుద్పోయెను, ఈ జనులు గార్మములలోనికి వెళిల్ భోజనపదారథ్ములు కొనుకొక్నుటకై 

వారిని పంపివేయమని చెపిప్రి. 

లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళిల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 6:8 => ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అందెర్య 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 11:13 => ఈ సమసత్ పర్జలకు ఇచుచ్టకు మాంసము నాకెకక్డిది? వారు ననున్ 

చూచి యేడుచ్చు తినుటకు మాకు మాంసమిమమ్ని అడుగుచునాన్రు  

1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 
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2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 6:31 => కాబటిట్ ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో యేమి ధరించుకొందుమో అని 

చింతింపకుడి; అనయ్జనులు వీటనిన్టి విషయమై విచారింతురు. 

మతత్యి 14:17 => వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు 

లేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

వచనము 37 

వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ ఎతిత్రి. 

మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మతత్యి 16:10 => ఏడు రొటెట్లు నాలుగువేలమందికి పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో 

అదియైనను మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

లూకా 24:42 => వారు కాలిచ్న చేప ముకక్ను ఆయనకిచిచ్రి.  

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

యోహాను 21:10 => యేసు మీరిపుప్డు పటిట్న చేపలలో కొనిన్ తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 
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1 రాజులు 17:12 => అందుకామె నీ దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తొటిట్లో పటెట్డు పిండియు 

బుడిడ్లో కొంచెము నూనెయు నాయొదద్నునన్వే గాని అపప్మొకటైన లేదు, మేము చావకముందు నేను 

ఇంటికిపోయి వాటిని నాకును నా బిడ డ్కును సిదధ్ము చేసికొనవలెనని కొనిన్ పులల్లు ఏరుటకై 

వచిచ్తిననెను. 

2 రాజులు 4:2 => ఎలీషా నావలన నీకేమి కావలెను? నీ యింటిలో ఏమి యునన్దో అది నాకు 

తెలియజెపుప్మనెను. అందుకామె నీ దాసురాలనైన నా యింటిలో నూనెకుండ యొకటియునన్ది; అది 

తపప్ మరేమియు లేదనెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 14:17 => వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు 

లేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:38 => అందుకాయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వి? పోయి చూడుడని వారితో చెపెప్ను. 

వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలు నునన్వనిరి.  

మారుక్ 8:5 => ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 8:20 => ఆ నాలుగువేల మందికి ఏడు రొటెట్లు నేను విరిచి, పంచిపెటిట్నపుప్డు ముకక్లు 

ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని ఆయన అడుగగా వారు ఏడనిరి. 

వచనము 38 

సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు నాలుగువేలమంది పురుషులు. 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 
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మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

మారుక్ 6:39 => అపుప్డాయన పచిచ్కమీద అందరు పంకుత్లు పంకుత్లుగా కూరుచ్ండవలెనని 

వారికాజాఞ్పింపగా 

మారుక్ 6:40 => వారు నూరేసిమంది చొపుప్నను ఏబదేసిమంది చొపుప్నను పంకుత్లు తీరి 

కూరుచ్ండిరి. 

లూకా 9:14 => వచిచ్నవారు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు. ఆయన వారిని 

ఏబదేసిమంది చొపుప్న పంకుత్లు తీరిచ్ కూరుచ్ండబెటుట్డని తన శిషుయ్లతో చెపప్గా, 

లూకా 9:15 => వారాలాగు చేసి అందరిని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

లూకా 9:16 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను ఎతిత్కొని, ఆకాశము వైపు 

కనున్లెతిత్ వాటిని ఆశీరవ్దించి, విరిచి, జనసమూహమునకు వడిడ్ంచుటకై శిషుయ్లకిచెచ్ను. 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

వచనము 39 

తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెకిక్ మగదాను పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 26:26 => వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:27 => మరియు ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్ దీనిలోనిది 

మీరందరు తార్గుడి. 

1 సమూయేలు 9:13 => ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు 

భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, 

మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:35 => ఈ మాటలు చెపిప్, యొక రొటెట్ పటుట్కొని అందరి యెదుట 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి తినసాగెను. 

రోమీయులకు 14:6 => దినమును లక్షయ్పెటుట్వాడు పర్భువు కోసమే లక్షయ్పెటుట్చునాన్డు; తినువాడు 

దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు గనుక పర్భువు కోసమే తినుచునాన్డు, తిననివాడు 

పర్భువు కోసము తినుటమాని, దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:31 => కాబటిట్ మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను 

సమసత్మును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 
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1 తిమోతి 4:4 => దేవుడు సృజించిన పర్తి వసుత్వును మంచిది. కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

పుచుచ్కొనినయెడల ఏదియు నిషేధింపతగినది కాదు; 

1 రాజులు 17:14 => భూమిమీద యెహోవా వరష్ము కురిపించువరకు ఆ తొటిట్లో ఉనన్ పిండి 

తకుక్వకాదు, బుడిడ్లో నూనె అయిపోదని 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

లూకా 9:16 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను ఎతిత్కొని, ఆకాశము వైపు 

కనున్లెతిత్ వాటిని ఆశీరవ్దించి, విరిచి, జనసమూహమునకు వడిడ్ంచుటకై శిషుయ్లకిచెచ్ను. 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 
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వచనము 1 

అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 15:33 => ఆయన శిషుయ్లు ఇంత గొపప్ జనసమూహమును తృపిత్పరచుటకు కావలసిన 

రొటెట్లు అరణయ్పర్దేశములో మనకు ఎకక్డనుండి వచుచ్నని ఆయనతో అనిరి. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

కీరత్నలు 107:9 => ఏలయనగా ఆశగల పార్ణమును ఆయన తృపిత్పరచియునాన్డు. 

ఆకలిగొనినవారి పార్ణమును మేలుతో నింపియునాన్డు. 

లూకా 1:53 => ఆకలిగొనిన వారిని మంచి పదారథ్ములతో సంతృపిత్ పరచి ధనవంతులను 

వటిట్చేతులతో పంపివేసెను. 

మతత్యి 16:9 => మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి 

పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను 

మతత్యి 16:10 => ఏడు రొటెట్లు నాలుగువేలమందికి పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో 

అదియైనను మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 8:9 => భోజనము చేసినవారు ఇంచుమించు నాలుగు వేలమంది. వారిని పంపివేసిన 

వెంటనే 

మారుక్ 8:19 => నేను ఆ అయిదువేల మందికి అయిదు రొటెట్లు విరిచి పంచిపెటిట్నపుప్డు మీరు 

ముకక్లు ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని వారి నడిగెను. వారు పండెర్ండని ఆయనతో చెపిప్రి. 
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మారుక్ 8:20 => ఆ నాలుగువేల మందికి ఏడు రొటెట్లు నేను విరిచి, పంచిపెటిట్నపుప్డు ముకక్లు 

ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని ఆయన అడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 8:21 => అందుకాయన మీరింకను గర్హింపకునాన్రా? అని అనెను. 

2 రాజులు 4:6 => పాతర్లనిన్యు నిండిన తరువాత ఇంక పాతర్లు తెమమ్ని ఆమె తన కుమారునితో 

చెపప్గా వాడు మరేమియు లేవని చెపెప్ను. అంతలొ నూనె నిలిచిపోయెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:10 => యెహోవా మందిరములోనికి జనులు కానుకలను తెచుచ్ట 

మొదలుపెటిట్నపప్టినుండి మేము సమృదిధ్గా భోజనము చేసినను చాలా మిగులుచునన్ది; యెహోవా 

తన జనులను ఆశీరవ్దించినందున ఇంత గొపప్రాశి మిగిలినదని రాజుతోననగా 

కీరత్నలు 78:25 => దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదారథ్ములను ఆయన వారికి 

సమృదిధ్గా పంపెను. 

మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

వచనము 2 

సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱఱ్గా ఉనన్ది గనుక వరష్ము కురియదనియు, 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 16:10 => ఏడు రొటెట్లు నాలుగువేలమందికి పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో 

అదియైనను మీకు జాఞ్పకము లేదా? 
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మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

వచనము 3 

ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన వచుచ్ననియు చెపుప్దురు 

గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 14:22 => వెంటనే ఆ జనసమూహములను తాను పంపివేయునంతలో తన శిషుయ్లు దోనె 

యెకిక్ తనకంటె ముందుగా అదద్రికి వెళల్వలెనని ఆయన వారిని బలవంతము చేసెను. 

మారుక్ 8:10 => ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ దోనె యెకిక్ దలమ్నూతా పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 

మతత్యి 16:5 => ఆయన శిషుయ్లు అదద్రికి వచిచ్ రొటెట్లు తెచుచ్టకు మరచిరి. 

వచనము 4 

వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే యోనానుగూరిచ్న సూచక 

కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో చెపిప్ వారిని విడిచి 

వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:11 => పరిసయుయ్లు అది చూచి మీ బోధకుడు సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి 

యెందుకు భోజనము చేయుచునాన్డని ఆయన శిషుయ్లనడిగిరి. 
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మతత్యి 12:14 => అంతట పరిసయుయ్లు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా 

అని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 22:15 => అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిల్, మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని 

ఆలోచనచేయుచు 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 23:2 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసుత్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మతత్యి 22:35 => వారిలో ఒక ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

లూకా 11:16 => మరికొందరు ఆయనను శోధించుచు పరలోకమునుండి యొక సూచక కిర్యను 

చూపుమని ఆయననడిగిరి. 
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లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్నపుప్డు శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

లూకా 20:23 => ఆయన వారి కుయుకిత్ని గురెత్రిగి ఒక దేనారము నాకు చూపుడి.  

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

మతత్యి 12:38 => అపుప్డు శాసుత్ర్లలోను పరిసయుయ్లలోను కొందరు బోధకుడా, నీవలన ఒక 

సూచక కిర్య చూడగోరుచునాన్మని ఆయనతో చెపప్గా ఆయన ఇటల్నెను. 

మతత్యి 12:39 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్ తరమువారు సూచక కిర్యను అడుగుచునాన్రు. పర్వకత్యైన 

యోనాను గూరిచ్న సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్య యైనను వారికి అనుగర్హింపబడదు. 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మారుక్ 8:12 => ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక 

కిర్య నడుగుచునాన్రు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా 

మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

లూకా 11:16 => మరికొందరు ఆయనను శోధించుచు పరలోకమునుండి యొక సూచక కిర్యను 

చూపుమని ఆయననడిగిరి. 

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 

లూకా 11:30 => యోనా నీనెవె పటట్ణసుథ్లకు ఏలాగు సూచనగా ఉండెనో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుడును ఈ తరమువారికి సూచనగా ఉండును. 
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లూకా 12:54 => మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇటల్నెను మీరు పడమటనుండి మబుబ్ 

పైకివచుచ్ట చూచునపుప్డు వాన వచుచ్చునన్దని వెంటనే చెపుప్దురు; ఆలాగే జరుగును. 

లూకా 12:55 => దకిష్ణపు గాలి విసరుట చూచునపుప్డు వడగాలి కొటుట్నని చెపుప్దురు; ఆలాగే 

జరుగును. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

యోహాను 6:30 => వారు అటల్యితే మేము చూచి నినున్ విశవ్సించుటకు నీవు ఏ సూచక కిర్య 

చేయుచునాన్వు? ఏమి జరిగించుచునాన్వు? 

యోహాను 6:31 => భుజించుటకు పరలోకమునుండి ఆయన ఆహారము వారికి అనుగర్హించెను 

అని వార్యబడినటుట్ మన పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను భుజించిరని ఆయనతో చెపిప్రి.  

1 కొరిందీయులకు 1:22 => యూదులు సూచక కిర్యలు చేయుమని అడుగుచునాన్రు, గీర్సు 

దేశసుథ్లు జాఞ్నము వెదకుచునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 17:2 => మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళిల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు 

నాతో వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:36 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీవు సెలవిచిచ్నటుల్ నాచేత ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంప 

నుదేద్శించినయెడల 

2 రాజులు 20:9 => తాను సెలవిచిచ్న మాట యెహోవా నెరవేరుచ్ననుటకు ఆయన దయచేసిన 

సూచన ఏదనగా, నీడ పదిమెటుల్ ముందుకు నడిచెనుగదా? అది పదిమెటుల్ వెనుకకు నడిచినయెడల 

అవునా? 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

యెషయా 7:11 => నీ దేవుడైన యెహోవా వలన సూచన నడుగుము. అది పాతాళమంత లోతైనను 

సరే ఊరథ్వ్లోకమంత ఎతత్యినను సరే. 
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యెషయా 38:8 => ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూరుయ్ని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల 

పదిమెటుల్ ఎకక్జేసెదను. అపుప్డు సూరయ్కాంతి దిగిన మెటల్లో అది పదిమెటుల్ మరల ఎకెక్ను. 

లూకా 21:31 => అటువలె మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచినపుప్డు దేవుని రాజయ్ము 

సమీపమాయెనని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 23:12 => అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శతుర్వులై యుండి ఆ 

దినముననే యొకనికొకడు మితుర్లైరి. 

యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

వచనము 5 

ఆయన శిషుయ్లు అదద్రికి వచిచ్ రొటెట్లు తెచుచ్టకు మరచిరి. 

లూకా 12:54 => మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇటల్నెను మీరు పడమటనుండి మబుబ్ 

పైకివచుచ్ట చూచునపుప్డు వాన వచుచ్చునన్దని వెంటనే చెపుప్దురు; ఆలాగే జరుగును. 

లూకా 12:55 => దకిష్ణపు గాలి విసరుట చూచునపుప్డు వడగాలి కొటుట్నని చెపుప్దురు; ఆలాగే 

జరుగును. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 
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ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

వచనము 6 

అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 
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మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 12:32 => ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జాఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు 

చేయతగినదేదో దాని నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి 

యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండిరి. 

ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఎసేత్రు 1:13 => విధిని రాజయ్ధరమ్మును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు పర్తి సంగతి 

పరిషక్రించుకొనువాడు గనుక 

పర్సంగి 3:1 => పర్తి దానికి సమయము కలదు. ఆకాశము కిర్ంద పర్తి పర్యతన్మునకు సమయము 

కలదు. 

యెషయా 9:17 => వారందరును భకిత్హీనులును దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు 

దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి యౌవనసుథ్లను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండుర్లు 

లేనివారియందైనను వారి విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము 

చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 
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రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

వచనము 7 

కాగా వారు మనము రొటెట్లు తేనందున గదా (యీ మాట చెపెప్నని) తమలో తాము 

ఆలోచించుకొనుచుండిరి. 

మతత్యి 12:39 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్ తరమువారు సూచక కిర్యను అడుగుచునాన్రు. పర్వకత్యైన 

యోనాను గూరిచ్న సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్య యైనను వారికి అనుగర్హింపబడదు. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మారుక్ 8:12 => ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక 

కిర్య నడుగుచునాన్రు? ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా 

మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

యోనా 1:17 => గొపప్ మతస్య్ము ఒకటి యోనాను మింగవలెనని యెహోవా నియమించి యుండగా 

యోనా మూడు దినములు ఆ మతస్య్ము యొకక్ కడుపులో నుండెను. 

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 
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లూకా 11:30 => యోనా నీనెవె పటట్ణసుథ్లకు ఏలాగు సూచనగా ఉండెనో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుడును ఈ తరమువారికి సూచనగా ఉండును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

ఆదికాండము 6:3 => అపుప్డు యెహోవా నా ఆతమ్ నరులతో ఎలల్పుప్డును వాదించదు; వారు తమ 

అకర్మ విషయములో నరమాతుర్లై యునాన్రు; అయినను వారి దినములు నూట ఇరువది 

యేండల్గుననెను. 

హోషేయ 4:17 => ఎఫార్యిము విగర్హములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిముమ్. 

హోషేయ 9:12 => వారు తమ పిలల్లను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్లములో 

వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 

మారుక్ 5:17 => తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మారుక్ 5:18 => ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ 

తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

2 రాజులు 14:25 => గతే హ్పెరు ఊరివాడైన అమితత్యికి పుటిట్న తన సేవకుడైన యోనా అను 

పర్వకత్దావ్రా ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట చొపుప్న ఇతడు 

హమాతునకుపోవు మారగ్ము మొదలుకొని మైదానపు సముదర్మువరకు ఇశార్యేలువారి సరిహదుద్ను 

మరల సావ్ధీనము చేసికొనెను. 

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  
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యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 21:17 => వారిని విడిచి పటట్ణమునుండి బయలుదేరి బేతనియకు వెళిల్ అకక్డ బసచేసెను. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 
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వచనము 8 

యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మతత్యి 15:39 => తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెకిక్ మగదాను 

పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 8:13 => వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

మారుక్ 8:14 => వారు తినుటకు రొటెట్లు తెచుచ్టకు మరచిరి; దోనెలో వారియొదద్ ఒకక్ రొటెట్ తపప్ 

మరేమియు లేకపోయెను. 

లూకా 24:3 => పర్భువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. 

వచనము 9 

మీరింకను గర్హింపలేదా? అయిదు రొటెట్లు అయిదువేలమందికి పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ 

ఎతిత్తిరో అదియైనను 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:16 => ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్ సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే 

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 12:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను 

మీ సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ 

తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

1 కొరిందీయులకు 5:6 => మీరు అతిశయపడుట మంచిదికాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమైనను 

ముదద్ంతయు పులియజేయునని మీరెరుగరా? 

1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

గలతీయులకు 5:9 => పులిసిన పిండి కొంచెమైనను ముదద్ అంతయు పులియచేయును. 

2 తిమోతి 2:16 => అపవితర్మైన వటిట్ మాటలకు విముఖుడవై యుండుము. అటిట్ మాటలాడువారు 

మరి యెకుక్వగా భకిత్హీనులగుదురు. 
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2 తిమోతి 2:17 => కొరుకుపుండు పార్కినటుట్ వారి మాటలు పార్కును, వారిలో హుమెనైయును 

ఫిలేతును ఉనాన్రు; 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 22:23 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు 

వచిచ్ 

మారుక్ 12:13 => వారు మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని, పరిసయుయ్లను హేరోదీయులను 

కొందరిని ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 
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యోహాను 4:33 => శిషుయ్లు ఆయన భుజించుటకు ఎవడైన నేమైనను తెచెచ్నేమో అని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

వచనము 10 

ఏడు రొటెట్లు నాలుగువేలమందికి పంచిపెటిట్నపుప్డు ఎనిన్ గంపెళుల్ ఎతిత్తిరో అదియైనను మీకు 

జాఞ్పకము లేదా? 

మారుక్ 8:16 => వారు తమయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మతత్యి 15:17 => నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 
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మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మారుక్ 2:6 => శాసుత్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

వచనము 11 

నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 2:24 => అయితే యేసు అందరిని ఎరిగినవాడు గనుక ఆయన తనున్ వారి వశము 

చేసికొనలేదు. ఆయన మనుషుయ్ని ఆంతరయ్మును ఎరిగినవాడు 

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 

యోహాను 16:30 => సమసత్ము ఎరిగినవాడవనియు, ఎవడును నీకు పర్శన్వేయ నగతయ్ము 

లేదనియు, ఇపుప్డెరుగుదుము; దేవునియొదద్నుండి నీవు బయలుదేరి వచిచ్తివని దీనివలన 

నముమ్చునాన్మని చెపప్గా 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 
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మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:33 => మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ 

ఆవరణమును ఏరప్రచి ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 

2 రాజులు 4:43 => అయితే అతని పనివాడు నూరుమందికి వడిడ్ంచుటకు ఇవి యెంతవని చెపప్గా 

అతడు వారు తినగా మిగులునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు గనుక జనులు భోజనము చేయునటుల్ 

వడిడ్ంచుమని మరల ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 9:4 => యేసు వారి తలంపులు గర్హించి మీరెందుకు మీ హృదయములలో దురాలోచనలు 

చేయుచునాన్రు? 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:6 => శాసుత్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 
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మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:16 => వారు తమయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి. 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

యోహాను 6:43 => ఈయన తలిదండుర్లను మనమెరుగుదుము గదా? నేను పరలోకమునుండి 

దిగివచిచ్యునాన్నని ఈయన ఏలాగు చెపుప్చునాన్డనిరి. 

వచనము 12 

అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అనువారి 

బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మతత్యి 15:17 => నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 
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లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

మతత్యి 14:17 => వారు ఇకక్డ మనయొదద్ అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు 

లేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 14:18 => అందుకాయన వాటిని నాయొదద్కు తెండని చెపిప్ 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మతత్యి 14:20 => వారందరు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు 

గంపలనిండ ఎతిత్రి 

మతత్యి 14:21 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

పురుషులు. 

మారుక్ 6:38 => అందుకాయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వి? పోయి చూడుడని వారితో చెపెప్ను. 

వారు చూచి తెలిసికొని అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలు నునన్వనిరి.  

మారుక్ 6:39 => అపుప్డాయన పచిచ్కమీద అందరు పంకుత్లు పంకుత్లుగా కూరుచ్ండవలెనని 

వారికాజాఞ్పింపగా 

మారుక్ 6:40 => వారు నూరేసిమంది చొపుప్నను ఏబదేసిమంది చొపుప్నను పంకుత్లు తీరి 

కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

మారుక్ 6:42 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  
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మారుక్ 6:43 => తరువాత మిగిలిన చేపలును రొటెట్ముకక్లును పండెర్ండు గంపెళుల్ ఎతిత్రి. 

మారుక్ 6:44 => ఆ రొటెట్లు తినినవారు అయిదువేలమంది పురుషులు. 

లూకా 9:13 => ఆయన మీరే వారికి భోజనము పెటుట్డని వారితో చెపప్గా వారు మనయొదద్ అయిదు 

రొటెట్లును రెండు చేపలును తపప్ మరేమియు లేదు; మేము వెళిల్ యీ పర్జలందరికొరకు 

భోజనపదారథ్ములను కొని తెతుత్మా అని చెపిప్రి. 

లూకా 9:14 => వచిచ్నవారు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు. ఆయన వారిని 

ఏబదేసిమంది చొపుప్న పంకుత్లు తీరిచ్ కూరుచ్ండబెటుట్డని తన శిషుయ్లతో చెపప్గా, 

లూకా 9:15 => వారాలాగు చేసి అందరిని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

లూకా 9:16 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను ఎతిత్కొని, ఆకాశము వైపు 

కనున్లెతిత్ వాటిని ఆశీరవ్దించి, విరిచి, జనసమూహమునకు వడిడ్ంచుటకై శిషుయ్లకిచెచ్ను. 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

యోహాను 6:9 => ఇకక్డ ఉనన్ యొక చినన్వానియొదద్ అయిదు యవల రొటెట్లు రెండు చినన్ చేపలు 

ఉనన్వి గాని, యింతమందికి ఇవి ఏమాతర్మని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 6:10 => యేసు జనులను కూరుచ్ండబెటుట్డని చెపెప్ను. ఆ చోట చాల పచిచ్కయుండెను 

గనుక లెకక్కు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూరుచ్ండిరి. 

యోహాను 6:11 => యేసు ఆ రొటెట్లు పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి కూరుచ్నన్వారికి 

వడిడ్ంచెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిషట్మైనంతమటుట్కు వడిడ్ంచెను; 

యోహాను 6:12 => వారు తృపిత్గా తినిన తరువాత ఏమియు నషట్పడకుండ మిగిలిన ముకక్లు 

పోగుచేయుడని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:13 => కాబటిట్ వారు భుజించిన తరువాత వారియొదద్ మిగిలిన అయిదు యవల రొటెట్ల 

ముకక్లు పోగుచేసి పండెర్ండు గంపలు నింపిరి. 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 
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క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

మతత్యి 15:34 => యేసు మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడు రొటెట్లును కొనిన్ 

చినన్ చేపలును ఉనన్వని చెపిప్రి. 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 4:13 => మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు 

మీకేలాగు తెలియుననెను. 

మారుక్ 6:52 => అయినను వారి హృదయము కఠినమాయెను గనుక వారు రొటెట్లను గూరిచ్న 

సంగతి గర్హింపలేదు. 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

యోహాను 16:18 => కొంచెము కాలమని ఆయన చెపుప్చునన్దేమిటి? ఆయన చెపుప్చునన్ సంగతి 

మనకు తెలియదని చెపుప్కొనిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 13 
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యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని 

తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 15:34 => యేసు మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడు రొటెట్లును కొనిన్ 

చినన్ చేపలును ఉనన్వని చెపిప్రి. 

మతత్యి 15:38 => సతరీలును పిలల్లును గాక తినినవారు నాలుగువేలమంది పురుషులు. 

మారుక్ 8:5 => ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

మారుక్ 8:7 => కొనిన్ చినన్ చేపలు కూడ వారియొదద్నుండగా ఆయన ఆశీరవ్దించి వాటినికూడ 

వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 8:9 => భోజనము చేసినవారు ఇంచుమించు నాలుగు వేలమంది. వారిని పంపివేసిన 

వెంటనే 

మారుక్ 8 :17 => యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు 

ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము 

గలవారై యునాన్రా? 

మారుక్ 8:18 => మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

మారుక్ 8:19 => నేను ఆ అయిదువేల మందికి అయిదు రొటెట్లు విరిచి పంచిపెటిట్నపుప్డు మీరు 

ముకక్లు ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని వారి నడిగెను. వారు పండెర్ండని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మారుక్ 8:20 => ఆ నాలుగువేల మందికి ఏడు రొటెట్లు నేను విరిచి, పంచిపెటిట్నపుప్డు ముకక్లు 

ఎనిన్ గంపలనిండ ఎతిత్తిరని ఆయన అడుగగా వారు ఏడనిరి. 

Page  of 2086 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 8:21 => అందుకాయన మీరింకను గర్హింపకునాన్రా? అని అనెను. 

మతత్యి 15:37 => వారందరు తిని తృపిత్ పొందినమీదట మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపల నిండ 

ఎతిత్రి. 

మారుక్ 8:8 => వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ 

ఎతిత్రి. 

లూకా 9:17 => వారందరుతిని తృపిత్పొందిన తరువాత మిగిలిన ముకక్లు పండెర్ండు గంపెళె ల్తిత్రి. 

హెబీర్యులకు 12:5 => మరియు నా కుమారుడా, పర్భువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకుము ఆయన 

నినున్ గదిద్ంచినపుప్డు విసుకకుము 

వచనము 14 

వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, కొందరు యిరీమ్యా 

అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

మారుక్ 4:40 => అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? 

అని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:21 => అందుకాయన మీరింకను గర్హింపకునాన్రా? అని అనెను. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

యెహెజేక్లు 17:12 => తిరుగుబాటుచేయు వీరితో ఇటల్నుము ఈ మాటల భావము మీకు 

తెలియదా? యిదిగో బబులోనురాజు యెరూషలేమునకు వచిచ్ దాని రాజును దాని అధిపతులను 

పటుట్కొని, తనయొదద్ నుండుటకై బబులోనుపురమునకు వారిని తీసికొనిపోయెను. 
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మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 7:18 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి 

మనుషుయ్ని లోపలికి పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

వచనము 15 

అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడిగెను. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 
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మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 
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మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసుత్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

నిరగ్మకాండము 12:15 => ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ 

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు 

పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

లేవీయకాండము 2:11 => మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో 

చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. 

సామెతలు 19:27 => నా కుమారుడా, తెలివి పుటిట్ంచు మాటలు నీవు మీరగోరితివా? ఉపదేశము 

వినుట ఇక మానుకొనుము. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

మారుక్ 8:21 => అందుకాయన మీరింకను గర్హింపకునాన్రా? అని అనెను. 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

వచనము 16 

అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:21 => యేసు అకక్డనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళల్గా,  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

మారుక్ 8:27 => యేసు తన శిషుయ్లతో ఫిలిపుప్దైన కైసరయతో చేరిన గార్మములకు బయలుదేరెను. 

మారగ్ములోనుండగా నేను ఎవడనని జనులు చెపుప్చునాన్రని తన శిషుయ్లనడిగెను. 

లూకా 9:18 => ఒకపుప్డాయన ఒంటరిగా పార్రథ్న చేయుచుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయొదద్ 

ఉండిరి. నేనెవడనని జనసమూహములు చెపుప్కొనుచునాన్రని ఆయన వారినడుగగా 

లూకా 9:19 => వారు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయాయనియు, కొందరు 

పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు లేచెననియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

మతత్యి 8:20 => అందుకు యేసు నకక్లకు బొరియలును ఆకాశపకుష్లకు నివాసములును కలవు 

గాని మనుషయ్కుమారునికి తలవాలుచ్కొనుటకైనను సథ్లములేదని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:6 => అయినను పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని చెపిప్, ఆయన పక్షవాయువుగలవాని చూచి నీవు లేచి నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి పొమమ్ని చెపప్గా 
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మతత్యి 12:8 => కాగా మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకు పర్భువైయునాన్డనెను. 

మతత్యి 12:32 => మనుషయ్కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడువానికి పాపక్షమాపణ కలదుగాని 

పరిశుదాధ్తమ్కు విరోధముగా మాటలాడువానికి ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 

పాపక్షమాపణ లేదు. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 13:37 => అందుకాయన ఇటల్నెను మంచి వితత్నము వితుత్వాడు మనుషయ్కుమారుడు; 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  
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యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

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 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

పరమగీతము 5:9 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి? 

నీవు మాచేత పర్మాణము చేయించుకొనుటకు వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి?  

యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

మతత్యి 20:17 => యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది 

శిషుయ్లను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 
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మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 2:10 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:30 => వారు అతనిని చంప పర్యతన్ము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని 

తెలిసికొని అతనిని కైసరయకు తోడుకొనివచిచ్ తారుస్నకు పంపిరి. 

వచనము 17 

అందుకు యేసు సీమోను బర యోనా, నీవు ధనుయ్డవు, పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ఈ సంగతి నీకు 

బయలుపరచెనేకాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు. 

మతత్యి 14:2 => ఇతడు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు; 

అందువలననే అదుభ్తములు అతనియందు కిర్యారూపకములగుచునన్వని తన సేవకులతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:28 => అందుకు వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా 

అనియు, మరికొందరు పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 
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మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

లూకా 9:18 => ఒకపుప్డాయన ఒంటరిగా పార్రథ్న చేయుచుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయొదద్ 

ఉండిరి. నేనెవడనని జనసమూహములు చెపుప్కొనుచునాన్రని ఆయన వారినడుగగా 

లూకా 9:19 => వారు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయాయనియు, కొందరు 

పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు లేచెననియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

యోహాను 7:40 => జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ పర్వకత్యే 

అనిరి; 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 9:17 => కాబటిట్ వారు మరల ఆ గుర్డిడ్వానితో అతడు నీ కనున్లు తెరచినందుకు 

నీవతనిగూరిచ్ యేమనుకొనుచునాన్వని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక పర్వకత్ అనెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

Page  of 2096 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 9:2 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, వీడు గుర్డిడ్వాడై పుటుట్టకు ఎవడు పాపము చేసెను? 

వీడా, వీని కనన్వారా? అని ఆయనను అడుగగా 

వచనము 18 

మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, పాతాళలోక దావ్రములు దాని 

యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మారుక్ 8:29 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెపుప్చునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

కీర్సుత్వని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

యోహాను 20:6 => అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచిచ్, సమాధిలో పర్వేశించి, 

వచనము 19 

పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది 

పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది పరలోకమందును 

విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 
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మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 11:27 => ఆమె అవును పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వని నముమ్చునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37 => ఫిలిపుప్ నపుంసకుడు ఇదద్రును నీళల్లోనికి దిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

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 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 1:4 => మందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

హెబీర్యులకు 1:5 => ఏలయనగా నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను అనియు, 

ఇదియు గాక నేను ఆయనకు తండిర్నైయుందును, ఆయన నాకు కుమారుడై యుండును అనియు ఆ 

దూతలలో ఎవనితోనైన ఎపుప్డైనను చెపెప్నా ? 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

కీరత్నలు 42:2 => నా పార్ణము దేవునికొరకు తృషణ్గొనుచునన్ది జీవము గల దేవునికొరకు 

తృషణ్గొనుచునన్ది దేవుని సనిన్ధికి నేనేపుప్డు వచెచ్దను? ఆయన సనిన్ధిని నేనెపుప్డు కనబడెదను? 

దానియేలు 6:26 => నా సముఖమున నియమించినదేమనగా నా రాజయ్ములోని సకల పర్భుతవ్ముల 

యందుండు నివాసులు దానియేలు యొకక్ దేవునికి భయపడుచు ఆయన సముఖమున 

వణకుచుండవలెను. ఆయనే జీవముగల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములుండువాడు, ఆయన 

రాజయ్ము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపతయ్ము తుదమటుట్నకుండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:15 => అయయ్లారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచునాన్రు? మేముకూడ మీ 

సవ్భావమువంటి సవ్భావముగల నరులమే. మీరు ఈ వయ్రథ్మైనవాటిని విడిచిపెటిట్, ఆకాశమును 
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భూమిని సముదర్మును వాటిలో ఉండు సమసత్మును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగవలెనని 

మీకు సువారత్ పర్కటించుచునాన్ము 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => మీయొదద్ మాకెటిట్ పర్వేశము కలిగెనో, అకక్డి జనులు 

మముమ్నుగూరిచ్ తెలియజెపుప్చునాన్రు. మరియు మీరు విగర్హములను విడిచిపెటిట్, జీవము 

గలవాడును సతయ్వంతుడునగు దేవునికి దాసులగుటకును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:4 => ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము 

సంపూరణ్ము ఆయన చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన 

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు. 

యెహోషువ 3:10 => వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

సామెతలు 22:12 => యెహోవా చూపులు జాఞ్నము గలవానిని కాపాడును. విశావ్సఘాతకుల 

మాటలు ఆయన వయ్రథ్ము చేయును. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మారుక్ 3:16 => వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 
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మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 8:29 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెపుప్చునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

కీర్సుత్వని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 2:11 => దావీదు పటట్ణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుటిట్యునాన్డు, ఈయన పర్భువైన 

కీర్సుత్ 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 9:35 => పరిసయుయ్లు వానిని వెలివేసిరని యేసు విని వానిని కనుగొని నీవు దేవుని 

కుమారునియందు విశావ్సముంచుచునాన్వా అని అడిగెను. 

యోహాను 17:25 => నీతి సవ్రూపుడవగు తండీర్, లోకము నినున్ ఎరుగలేదు; నేను నినున్ 

ఎరుగుదును; నీవు ననున్ పంపితివని వీరెరిగియునాన్రు. 

యోహాను 20:6 => అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచిచ్, సమాధిలో పర్వేశించి, 

రోమీయులకు 4:11 => మరియు సునన్తి లేనివారైనను, నమిమ్నవారికందరికి అతడు 

తండిర్యగుటవలన వారికి నీతి ఆరోపించుటకై, అతడు సునన్తి పొందకమునుపు, తనకు కలిగిన 

విశావ్సమువలననైన నీతికి ముదర్గా, సునన్తి అను గురుతు పొందెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 
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2 కొరిందీయులకు 3:3 => రాతిపలకమీద గాని సిరాతో గాని వార్యబడక, మెతత్ని హృదయములు 

అను పలకలమీద జీవముగల దేవుని ఆతమ్తో, మా పరిచరయ్మూలముగా వార్యబడిన కీర్సుత్ పతిర్కయై 

యునాన్రని మీరు తేటపరచబడుచునాన్రు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

హెబీర్యులకు 12:22 => ఇపుప్డైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పటట్ణమునకు, అనగా 

పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొదద్కును, 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

పర్కటన 20:9 => వారు భూమియందంతట వాయ్పించి, పరిశుదుధ్ల శిబిరమును పిర్యమైన 

పటట్ణమును ముటట్డి వేయగా పరలోకములోనుండి అగిన్ దిగివచిచ్ వారిని దహించెను. 

వచనము 20 

అటుపిమమ్ట తాను కీర్సుత్ అని యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన తన శిషుయ్లకు ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  
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మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 13:16 => అయితే మీ కనున్లు చూచుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి, మీ చెవులు 

వినుచునన్వి గనుక అవి ధనయ్ములైనవి. 

మతత్యి 13:17 => అనేక పర్వకత్లును నీతిమంతులును మీరు చూచువాటిని చూడగోరియు 

చూడకపోయిరి, మీరు వినువాటిని వినగోరియు వినకపోయిరని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 10:23 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచునన్ వాటిని చూచు కనున్లు 

ధనయ్ములైనవి; 

లూకా 10:24 => అనేకమంది పర్వకత్లును రాజులును, మీరు చూచుచునన్వి చూడగోరి చూడకయు, 

వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెపుప్చునాన్నని యేకాంతమందు వారితో అనెను. 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

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 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 
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యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

యోహాను 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. 

గలతీయులకు 1:11 => సహోదరులారా, నేను పర్కటించిన సువారత్ మనుషుయ్ని యోచన 

పర్కారమైనది కాదని మీకు తెలియజెపుప్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:12 => మనుషుయ్నివలన దానిని నేను పొందలేదు, నాకెవడును దాని బోధింపను 

లేదు గాని యేసుకీర్సుత్ బయలుపరచుటవలననే అది నాకు లభించినది. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 
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మతత్యి 11:26 => అవును తండీర్, ఈలాగు చేయుట నీ దృషిట్కి అనుకూలమాయెను. 

మతత్యి 11:27 => సమసత్మును నా తండిర్చేత నా కపప్గింపబడియునన్ది. తండిర్గాక యెవడును 

కుమారుని ఎరుగడు; కుమారుడు గాకను, కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలుపరచ నుదేద్శించునో 

వాడుగాకను మరి ఎవడును తండిర్ని ఎరుగడు. 

యెషయా 54:13 => నీ పిలల్లందరు యెహోవాచేత ఉపదేశము నొందుదురు నీ పిలల్లకు అధిక 

విశార్ంతి కలుగును. 

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 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  

యోహాను 17:6 => లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగర్హించిన మనుషుయ్లకు నీ నామమును 

పర్తయ్క్షపరచితిని. వారు నీవారై యుండిరి, నీవు వారిని నాకనుగర్హించితివి; వారు నీ వాకయ్ము 

గైకొనియునాన్రు. 

యోహాను 17:7 => నీవు నాకు అనుగర్హించిన మాటలు నేను వారికిచిచ్యునాన్ను; వారామాటలను 

అంగీకరించి, నేను నీయొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్తినని నిజముగా ఎరిగి, నీవు ననున్ పంపితివని 

నమిమ్రి గనుక 

యోహాను 17:8 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవనిన్యు నీవలననే కలిగినవని వారిపుప్డు 

ఎరిగియునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 2:11 => ఒక మనుషుయ్ని సంగతులు అతనిలోనునన్ మనుషాయ్తమ్కే గాని 

మనుషుయ్లలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆతమ్కే గాని మరి ఎవనికిని 

తెలియవు. 

1 కొరిందీయులకు 2:12 => దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము 

లౌకికాతమ్ను కాక దేవునియొదద్నుండి వచుచ్ ఆతమ్ను పొందియునాన్ము. 

గలతీయులకు 1:16 => 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 2:8 => మీరు విశావ్సము దావ్రా కృపచేతనే రకిష్ంపబడియునాన్రు; ఇది మీవలన 

కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 
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ఎఫెసీయులకు 3:18 => మీరు దేవుని సంపూరణ్తయందు పూరుణ్లగునటుల్గా, 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 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

కొలొసస్యులకు 1:27 => అనయ్జనులలో ఈ మరమ్ము యొకక్ మహిమైశవ్రయ్ము ఎటిట్దో అది, 

అనగా మీయందునన్ కీర్సుత్, మహిమ నిరీక్షణయై యునాన్డను సంగతిని దేవుడు తన పరిశుదుధ్లకు 

తెలియపరచగోరి యిపుప్డు ఆ మరమ్మును వారికి బయలుపరచెను 

1 యోహాను 4:15 => యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒపుప్కొనునో, వానిలో దేవుడు 

నిలిచియునాన్డు, వాడు దేవునియందునాన్డు. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

కీరత్నలు 32:1 => తన అతికర్మములకు పరిహారమునొందినవాడు తన పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

నొందినవాడు ధనుయ్డు.  

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  

సామెతలు 30:3 => నేను జాఞ్నాభాయ్సము చేసికొనన్వాడను కాను పరిశుదధ్ దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నము 

పొందలేదు. 

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  
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యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 32:4 => చంచలుల మనసుస్ జాఞ్నము గర్హించును నతిత్వారి నాలుక సప్షట్ముగా 

మాటలాడును. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మారుక్  4 : 1 1 = > అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము ( తెలిసికొనుట ) మీకు 

అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 
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యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:44 => అందుకు యేసు మీలో మీరు సణుగుకొనకుడి; 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 2:10 => మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆతమ్వలన బయలుపరచియునాన్డు; ఆ 

ఆతమ్ అనిన్టిని, దేవుని మరమ్ములను కూడ పరిశోధించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 

1 కొరిందీయులకు 15:50 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నది ఏమనగా రకత్మాంసములు దేవుని 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొననేరవు; క్షయత అక్షయతను సవ్తంతిర్ంచుకొనదు. 

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 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 
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గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

ఎఫెసీయులకు 6:12 => ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు, గాని పర్ధానులతోను, 

అధికారులతోను, పర్సుత్త అంధకారసంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందునన్ 

దురాతమ్ల సమూహములతోను పోరాడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:29 => ఏలయనగా మీరు నాయందు చూచినటిట్యు, నాయందునన్దని మీరిపుప్డు 

వినుచునన్టిట్యు పోరాటము మీకును కలిగియునన్ందున 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

వచనము 21 

అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను 

అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 
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యోహాను 1:42 => యేసునొదద్కు అతని తోడుకొని వచెచ్ను. మెసీస్య అను మాటకు అభిషికుత్డని 

అరథ్ము. యేసు అతనివైపు చూచి నీవు యోహాను కుమారుడవైన సీమోనువు; నీవు కేఫా అనబడుదువని 

చెపెప్ను. కేఫా అను మాటకు రాయి అని అరథ్ము. 

గలతీయులకు 2:9 => సత్ంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫా యోహాను అనువారు నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపను కనుగొని, మేము అనయ్జనులకును తాము సునన్తి పొందినవారికిని 

అపొసత్లులుగా ఉండవలెనని చెపిప్, తమతో పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరన్బాకును 

కుడిచేతిని ఇచిచ్రి. 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:11 => వేయబడినది తపప్, మరియొక పునాది ఎవడును వేయనేరడు; ఈ 

పునాది యేసు కీర్సేత్. 

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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పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  

హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరు హ్డుగా ఎంచబడెను. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:47 => ఆనందముతోను నిషక్పటమైన హృదయముతోను ఆహారము 

పుచుచ్కొనుచుండిరి. మరియు పర్భువు రక్షణ పొందుచునన్వారిని అనుదినము వారితో చేరుచ్చుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

ఎఫెసీయులకు 3:10 => శోధింప శకయ్ముకాని కీర్సుత్ ఐశవ్రయ్మును అనయ్జనులలో 

పర్కటించుటకును, 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  
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ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

1 తిమోతి 3:5 => ఎవడైనను తన యింటివారిని ఏలనేరకపోయినయెడల అతడు దేవుని 

సంఘమును ఏలాగు పాలించును? 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

ఆదికాండము 22:17 => నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నక్షతర్ములవలెను సముదర్తీరమందలి 

యిసుకవలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా విసత్రింపచేసెదను; నీ సంతతివారు తమ శతుర్వుల 

గవిని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

2 సమూయేలు 18:4 => అందుకు రాజు మీ దృషిట్కేది మంచిదో దాని చేసెదనని చెపిప్ గుమమ్పు 

పర్కక్ను నిలిచియుండగా జనులందరును గుంపులై వందల కొలదిగాను వేల కొలదిగాను 

బయలుదేరిరి. 

యోబు 38:17 => మరణదావ్రములు నీకు తెరవబడెనా? మరణాంధకార దావ్రములను నీవు 

చూచితివా? 
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కీరత్నలు 9:13 => నేను నీ కీరిత్ అంతటిని పర్సిదిధ్చేయుచు సీయోను కుమారెత్ గుమమ్ములలో నీ 

రక్షణనుబటిట్ హరిష్ంచునటుల్ యెహోవా, ననున్ కరుణించుము. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 107:18 => భోజనపదారథ్ములనిన్యు వారి పార్ణమునకు అసహయ్మగును వారు 

మరణదావ్రములను సమీపించుదురు. 

కీరత్నలు 127:5 => వారితో తన అంబులపొది నింపుకొనినవాడు ధనుయ్డు అటిట్వారు సిగుగ్పడక 

గుమమ్ములో తమ విరోధులతో వాదించుదురు. 

సామెతలు 24:7 => మూరు ఖ్నికి జాఞ్నము అందదు గుమమ్మునొదద్ అటిట్వారు మౌనులై యుందురు. 

యెషయా 28:6 => ఆయన నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండువారికి తీరుప్ తీరచ్ నేరుప్ ఆతమ్గాను 

గుమమ్మునొదద్ యుదధ్మును పారగొటుట్వారికి పరాకర్మము పుటిట్ంచువాడుగాను ఉండును.  

యెషయా 38:10 => నా దినముల మధాయ్హన్కాలమందు నేను పాతాళదావ్రమున పోవలసివచెచ్ను. 

నా ఆయుశేశ్షము పోగొటుట్కొనియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:55 => ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

కీరత్నలు 125:1 => యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచువారు కదలక నితయ్ము నిలుచు సీయోను 

కొండవలెనుందురు. 

కీరత్నలు 125:2 => యెరూషలేముచుటుట్ పరవ్తములునన్టుల్ యెహోవా ఇది మొదలుకొని నితయ్ము 

తన పర్జల చుటుట్ ఉండును. 

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. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 
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యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 
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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 21:1 => అంతట నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని చూచితిని. మొదటి ఆకాశమును 

మొదటి భూమియు గతించిపోయెను. సముదర్మును ఇకను లేదు. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

నిరగ్మకాండము 40:8 => తెరలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్ ఆవరణ దావ్రము యొకక్ తెరను 

తగిలింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:18 => యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ 

దాని దిమమ్లను వేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్ దాని పెండెబదద్లను చొనిపి దాని సత్ంభములను 

నిలువబెటిట్ 

సంఖాయ్కాండము 23:23 => నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు 

ఆ యా కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు 

తెలియచెపప్బడును.  
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2 సమూయేలు 7:13 => అతడు నా నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును; అతని 

రాజయ్ సింహాసనమును నేను నితయ్ముగా సిథ్రపరచెదను; 

2 సమూయేలు 7:16 => నీ మటుట్కు నీ సంతానమును నీ రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రమగును, నీ 

సింహాసనము నితయ్ము సిథ్రపరచబడును అనెను. 

2 సమూయేలు 22:2 => యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు.  

1 రాజులు 7:21 => ఈ సత్ంభములను అతడు పరిశుదధ్సథ్లపు మంటపములో ఎతిత్ంచెను; 

కుడిపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ దానికి యాకీను అను పేరుపెటెట్ను, ఎడమపారశ్వ్పు సత్ంభమును ఎతిత్ 

దానికి బోయజు అను పేరు పెటెట్ను. 

1 రాజులు 15:4 => దావీదు హితీత్యుడైన ఊరియా సంగతియందు తపప్ తన జీవిత 

దినములనిన్యు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ముగా నడుచుకొనుచు, యెహోవా అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లలో 

దేని విషయమందును తపిప్పోకుండెను గనుక 

2 దినవృతాత్ంతములు 4:4 => అది పండెర్ండు ఎదుద్లమీద నిలువబడెను, మూడు ఎదుద్లు 

ఉతత్రపుతటుట్ మూడు పడమటితటుట్ మూడు దకిష్ణపుతటుట్ మూడు తూరుప్తటుట్ చూచుచుండెను. 

సముదర్పు తొటిట్ వాటిపై నుంచబడెను, వాటి వెనుకటి పారశ్వ్ములనిన్యు లోపలికి తిరిగియుండెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 14:11 => ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ యెహోవా, విసాత్రమైన 

సైనయ్ము చేతిలో ఓడిపోకుండ బలములేనివారికి సహాయము చేయుటకు నీకనన్ ఎవరును లేరు; మా 

దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయుము, నినేన్ నముమ్కొని యునాన్ము, నీ నామమునుబటిట్యే 

యీ సైనయ్మును ఎదిరించుటకు బయలుదేరియునాన్ము. యెహోవా నీవే మా దేవుడవు, నరమాతుర్లను 

నీ పైని జయమొందనియయ్కుము అని పార్రిథ్ంపగా 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 
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కీరత్నలు 48:8 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా పటట్ణమునందు మన దేవుని పటట్ణమునందు 

మనము వినినటుట్గానే జరుగుట మనము చూచియునాన్ము దేవుడు నితయ్ముగా దానిని 

సిథ్రపరచియునాన్డు. (సెలా.) 

కీరత్నలు 87:1 => ఆయన పటట్ణపు పునాది పరిశుదధ్ పరవ్తములమీద వేయబడియునన్ది 

కీరత్నలు 87:5 => పర్తి జనము దానిలోనే జనిమ్ంచెననియు సరోవ్నన్తుడు తానే దాని 

సిథ్రపరచెననియు సీయోనునుగూరిచ్ చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 129:2 => నా యౌవనకాలము మొదలుకొని నాకు అధిక బాధలు కలుగజేయుచు వచిచ్రి. 

అయినను వారు ననున్ జయింపలేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 147:2 => యెహోవాయే యెరూషలేమును కటుట్వాడు చెదరిన ఇశార్యేలీయులను 

పోగుచేయువాడు 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 10:25 => సుడిగాలి వీచగా భకిత్హీనుడు లేకపోవును. నీతిమంతుడు నితయ్ము నిలుచు 

కటట్డమువలె ఉనాన్డు. 

పరమగీతము 8:9 => అది పార్కారము వంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి 

కటుట్దుము. అది కవాటము వంటిదాయెనా? దేవదారు మార్నుతో దానికి అడుడ్లను కటుట్దుము 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 

యెషయా 26:1 => ఆ దినమున యూదా దేశములో జనులు ఈ కీరత్న పాడుదురు బలమైన 

పటట్ణమొకటి మనకునన్ది రక్షణను దానికి పార్కారములుగాను బురుజులుగాను ఆయన 

నియమించియునాన్డు. 

Page  of 2118 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 33:20 => ఉతస్వకాలములలో మనము కూడుకొనుచునన్ సీయోను పటట్ణమును 

చూడుము నిమమ్ళమైన కాపురముగాను తియయ్బడని గుడారముగాను నీ కనున్లు యెరూషలేమును 

చూచును దాని మేకులెనన్డును ఊడదీయబడవు దాని తార్ళల్లో ఒకక్టియైనను తెగదు.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 56:5 => నా యింటను నా పార్కారములలోను ఒక భాగమును వారికిచెచ్దను కొడుకులు 

కూతుళుల్ అని యనిపించుకొనుటకంటె శేర్షఠ్మైన పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను కొటిట్వేయబడని నితయ్మైన 

పేరు వారికి పెటుట్చునాన్ను  

యెషయా 62:12 => పరిశుదధ్ పర్జలనియు యెహోవా విమోచించిన వారనియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును. యెరూషలేమా, ఆశింపతగినదానవనియు విసరిజ్ంపబడని పటట్ణమనియు నీకు పేరు 

కలుగును.  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

జెకరాయ్ 4:9 => జెరుబాబ్బెలుచేతులు ఈ మందిరపు పునాది వేసియునన్వి, అతనిచేతులు 

ముగించును, అపుప్డు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ననున్ మీయొదద్కు పంపియునాన్డని నీవు 

తెలిసికొందువు. 

మతత్యి 7:25 => వాన కురిసెను, వరదలు వచెచ్ను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొటెట్ను గాని దాని 

పునాది బండమీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. 
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లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:39 => దేవునివలన కలిగినదాయెనా మీరు వారిని వయ్రథ్పరచలేరు; 

మీరొకవేళ దేవునితో పోరాడువారవుదురు సుమీ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:24 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై వాయ్పించుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

ఎఫెసీయులకు 1:22 => మరియు సమసత్మును ఆయన పాదములకిర్ంద ఉంచి, సమసత్ముపైని 

ఆయనను సంఘమునకు శిరసుస్గా నియమించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  

వచనము 22 

పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది నీకెనన్డును కలుగదని 

ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14 => అయితే పేతురు ఆ పదునొకరితో కూడ లేచి నిలిచి బిగగ్రగా 

వారితో ఇటల్నెను యూదయ మనుషుయ్లారా, యెరూషలేములో కాపురమునన్ సమసత్జనులారా, యిది 

మీకు తెలియుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు వినుడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:16 => యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే, ఏమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:17 => అంతయ్దినములయందు నేను మనుషుయ్లందరిమీద నా ఆతమ్ను 

కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు మీ యౌవనులకు దరశ్నములు 

కలుగును మీ వృదుధ్లు కలలు కందురు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:18 => ఆ దినములలో నా దాసులమీదను నా దాసురాండర్మీదను నా 

ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21 => అపుప్డు పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువారందరును 

రక్షణ పొందుదురు అని దేవుడు చెపుప్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళిల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33 => కాగా ఆయన దేవుని కుడిపారశ్వ్మునకు హెచిచ్ంపబడి, 

పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న వాగాద్నమును తండిర్వలన పొంది, మీరు చూచుచు వినుచునునన్ దీనిని 

కుమమ్రించియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:35 => ముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని 

పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41 => కాబటిట్ అతని వాకయ్ము అంగీకరించినవారు బాపిత్సమ్ము పొందిరి, 

ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడువేల మంది చేరచ్బడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42 => వీరు అపొసత్లుల బోధయందును సహవాసమందును, రొటెట్ 

విరుచుటయందును పార్రథ్న చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:35 => పర్తి జనములోను ఆయనకు భయపడి నీతిగా 

నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37 => యోహాను బాపిత్సమ్ము పర్కటించిన తరువాత గలిలయ 

మొదలుకొని యూదయ యందంతట పర్సిదధ్మైన సంగతి మీకు తెలియును 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:39 => ఆయన యూదుల దేశమందును యెరూషలేమునందును 

చేసినవాటికనిన్టికిని మేము సాకుష్లము. ఆయనను వారు మార్నున వేర్లాడదీసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడెవడో వాడు ఆయన 

నామము మూలముగా పాపక్షమాపణ పొందునని పర్వకత్ లం దరు ఆయననుగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 

పర్కటన 1:18 => నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గాని ఇదిగో 

యుగయుగములు సజీవుడనై యునాన్ను. మరియు మరణము యొకక్యు పాతాళలోకము యొకక్యు 

తాళపుచెవులు నా సావ్ధీనములో ఉనన్వి. 
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పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 9:1 => అయిదవ దూత బూర ఊదినపుప్డు ఆకాశమునుండి భూమిమీద రాలిన యొక 

నక్షతర్మును చూచితిని. అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి అతనికి ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

మతత్యి 18:18 => భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; 

భూమిమీద మీరు వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషు ఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

వచనము 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 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 
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మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 8:30 => అపుప్డు తనున్గూరిచ్న యీ సంగతి ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఖండితముగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 9:21 => ఆయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

లూకా 9:36 => ఆ శబద్ము వచిచ్న తరువాత యేసు మాతర్మే అగపడెను. తాము చూచిన వాటిలో 

ఒకటియు ఆ దినములలో ఎవరికిని తెలియజేయక వారు ఊరకుండిరి. 

యోహాను 1:41 => ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోనును చూచి మేము మెసీస్యను 

కనుగొంటిమని అతనితో చెపిప్ 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36 => మీరు సిలువ వేసిన యీ యేసునే దేవుడు పర్భువుగాను కీర్సుత్గాను 

నియమించెను. ఇది ఇశార్యేలు వంశమంతయు రూఢిగా తెలిసికొనవలెనని చెపెప్ను. 

1 యోహాను 2:22 => యేసు, కీర్సుత్ కాడని చెపుప్వాడు తపప్ ఎవడబదిధ్కుడు? తండిర్ని కుమారుని 

ఒపుప్కొనని వీడే కీర్సుత్విరోధి. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 
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యోహాను 4:26 => యేసు నీతో మాటలాడుచునన్ నేనే ఆయననని ఆమెతో చెపెప్ను.  

వచనము 24 

అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, తనున్తాను 

ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 20:17 => యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది 

శిషుయ్లను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 
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మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:32 => వారు ఆ మాట గర్హింపలేదు గాని ఆయన నడుగ భయపడిరి. 

మారుక్ 10:32 => వారు పర్యాణమై యెరూషలేమునకు వెళుల్చుండిరి. యేసు వారికి ముందు 

నడుచుచుండగా వారు విసమ్యమొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అపుప్డాయన మరల 

పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెపప్ నారంభించి 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసుత్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 
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లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషు ఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 
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మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

Page  of 2131 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

నెహెమాయ్ 12:7 => సలూల్ ఆమోకు హిలీక్యా యెదాయా అనువారు. వారందరును యేషూవ 

దినములలో యాజకులలోను వారి బంధువులలోను పర్ధానులుగా ఉండిరి. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళిల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:32 => ఈ యేసును దేవుడు లేపెను; దీనికి మేమందరము సాకుష్లము. 

లేవీయకాండము 16:7 => ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. 

2 సమూయేలు 1:2 => మూడవ దినమున బటట్లు చింపుకొని తలమీద బుగిగ్పోసికొనిన యొకడు 

సౌలునొదద్నునన్ దండులోనుండి వచెచ్ను. 
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1 రాజులు 22:2 => మూడవ సంవతస్రమందు యూదారాజైన యెహోషాపాతు బయలుదేరి 

ఇశార్యేలురాజునొదద్కు రాగా 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 
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లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 11:8 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, యిపుప్డే యూదులు నినున్ రాళల్తో కొటట్ 

చూచుచుండిరే; అకక్డికి తిరిగివెళుల్దువా అని ఆయన నడిగిరి.  

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

యోహాను 21:19 => అతడు ఎటిట్ మరణమువలన దేవుని మహిమపరచునో దాని సూచించి ఆయన 

ఈ మాట చెపెప్ను. ఇటుల్ చెపిప్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:12 => ఈ మాట వినినపుప్డు మేమును అకక్డివారును 

యెరూషలేమునకు వెళల్వదద్ని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని 

రోమీయులకు 1:30 => కొండెగాండుర్ను అపవాదకులును, దేవదేవ్షులును, హింసకులును, 

అహంకారులును, బింకములాడువారును, చెడ డ్వాటిని కలిప్ంచువారును, తలిదండుర్లకవిధేయులును, 

అవివేకులును 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 
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ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 25 

తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

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. 

మతత్యి 26:51 => ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉనన్వారిలో ఒకడు చెయియ్ చాచి, కతిత్ దూసి 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని చెవి తెగనరికెను. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

మారుక్ 8:32 => ఆయన ఈ మాట బహిరంగముగా చెపెప్ను. పేతురు ఆయన చేయిపటుట్కొని 

ఆయనను గదిద్ంపసాగెను 

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 
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యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

1 రాజులు 22:13 => మీకాయాను పిలువబోయిన దూత పర్వకత్లు ఏకముగా రాజుతో మంచి 

మాటలు పలుకుచునాన్రు గనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా 

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. 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మారుక్ 6:36 => చుటుట్పటల్ పర్దేశములకును గార్మములకును వారు వెళిల్ భోజనమునకేమైనను 

కొనుకొక్నుటకు వారిని పంపివేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 

లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 9:45 => అయితే వారామాట గర్హింపకుండునటుల్ అది వారికి మరుగుచేయబడెను గనుక 

వారు దానిని తెలిసికొనలేదు; మరియు ఆ మాటనుగూరిచ్ వారు ఆయనను అడుగ వెరచిరి. 
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లూకా 10:40 => మారత్ విసాత్రమైన పని పెటుట్కొనుటచేత తొందరపడి, ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

పర్భువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి ననున్ విడిచిపెటిట్నందున, నీకు చింతలేదా? 

నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెపుప్మనెను. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

వచనము 26 

ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి 

పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి యియయ్గలడు? 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

ఆదికాండము 3:2 => అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను; 

ఆదికాండము 3:3 => అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు 

చావకుండునటుల్ వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను. 

ఆదికాండము 3:4 => అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు; 

ఆదికాండము 3:5 => ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, 

మీరు మంచిచెడ డ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా 
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ఆదికాండము 3:6 => సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, 

వివేకమిచుచ్ రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని 

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను; 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

లూకా 4:8 => అందుకు యేసు నీ దేవుడైన పర్భువునకు మొర్కిక్ ఆయనను మాతర్ము సేవింపవలెను 

అని వార్యబడి యునన్దని వానికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:14 => ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము 

ధరించుకొనుచునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 11:15 => గనుక వాని పరిచారకులును నీతి పరిచారకుల వేషము 

ధరించుకొనుట గొపప్ సంగతికాదు. వారి కిర్యల చొపుప్న వారికంతము కలుగును. 

2 సమూయేలు 19:22 => దావీదుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి పొందు? ఇటిట్ 

సమయమున మీరు నాకు విరోధులగుదురా? ఇశార్యేలువారిలో ఎవరైనను ఈ దినమున మరణశిక్ష 

నొందుదురా? యిపుప్డు నేను ఇశార్యేలువారిమీద రాజు నైతినను సంగతి నాకు తెలిసేయునన్దని 

చెపిప్ పర్మాణముచేసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:1 => తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, 

ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు దావీదును పేర్రేపింపగా 

జెకరాయ్ 3:1 => మరియు యెహోవా దూత యెదుట పర్ధానయాజకుడైన యెహోషువ 

నిలువబడుటయు, సాతాను ఫిరాయ్దియై అతని కుడిపారశ్వ్మున నిలువబడుటయు అతడు నాకు 

కనుపరచెను. 
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జెకరాయ్ 3:2 => సాతానూ, యెహోవా నినున్ గదిద్ంచును, యెరూషలేమును కోరుకొను యెహోవా 

నినున్ గదిద్ంచును ఇతడు అగిన్లోనుండి తీసిన కొరవివలెనేయునాన్డుగదా అని యెహోవా దూత 

సాతానుతో అనెను. 

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

మారుక్ 8:33 => అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు 

పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను 

మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును గదిద్ంచెను 

రోమీయులకు 8:5 => శరీరానుసారులు శరీర విషయములమీద మనసుస్ నుంతురు; 

ఆతామ్నుసారులు ఆతమ్ విషయములమీద మనసుస్నుంతురు; శరీరానుసారమైన మనసుస్ మరణము; 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 8:8 => కాగా శరీరసవ్భావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు. 

Page  of 2140 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 కొరిందీయులకు 2:14 => పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ విషయములను 

అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱిఱ్తనముగా ఉనన్వి, అవి ఆతామ్నుభవముచేతనే వివేచింపదగును 

గనుక అతడు వాటిని గర్హింపజాలడు. 

1 కొరిందీయులకు 2:15 => ఆతమ్సంబంధియైనవాడు అనిన్టిని వివేచించును గాని 

అతడెవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:2 => పైనునన్ వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైన వాటిమీద మనసుస్ 

పెటుట్కొనకుడి; 

2 సమూయేలు 16:10 => అందుకు రాజుసెరూయా కుమారులారా, మీకును నాకును ఏమి 

పొందు? వానిని శపింపనియుయ్డు, దావీదును శపింపుమని యెహోవా వానికి సెలవియయ్గా నీవు 

ఈలాగున నెందుకు చేయుచునాన్వని ఆకేష్పణ చేయగలవాడెవడని చెపిప్ 

1 రాజులు 13:16 => అతడు నేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట పర్వేశింపను, మరియు 

నీతో కలిసి ఈ సథ్లమందు అనన్పానములు పుచుచ్కొనను 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

కీరత్నలు 119:25 => (దాలెత ) నా పార్ణము మంటిని హతుత్కొనుచునన్ది నీ వాకయ్ముచేత ననున్ 

బర్దికింపుము. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

Page  of 2141 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:1 => సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధులైన మనుషుయ్లతో మాటలాడినటుల్ నేను 

మీతో మాటలాడలేకపోతిని. శరీర సంబంధులైన మనుషుయ్లే అనియు, కీర్సుత్నందు పసిబిడ డ్లే అనియు, 

మీతో మాటలాడవలసివచెచ్ను. 

గలతీయులకు 2:11 => అయితే కేఫా అంతియొకయకు వచిచ్నపుప్డు అతడు అపరాధిగా తీరచ్బడెను 

గనుక నేను ముఖాముఖిగా అతనిని ఎదిరించితిని; 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

వచనము 27 

మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచునాన్డు. 

అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 
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లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 9:27 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్మును చూచువరకు మరణము 

రుచిచూడరని నేను మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

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 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  
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హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

మతత్యి 27:32 => వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

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. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

నిరగ్మకాండము 39:21 => ఆ పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది 

ఏఫోదునుండి విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును 

నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 
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యెహోషువ 3:3 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 

యెహోషువ 5:3 => యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 

యెహోషువ 10:4 => లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును 

వరత్మానము పంపెను. 

నాయ్యాధిపతులు 6:27 => కాబటిట్ గిదోయ్ను తన పనివారిలో పదిమందిని తీసికొనివచిచ్ యెహోవా 

తనతో చెపిప్నటుల్ చేసెను. అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున 

పగలు దానిని చేయలేక రాతిర్వేళ చేసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 7:17 => ఇదిగో నేను వారి దండు కొటట్కొనకు పోవుచునాన్ను, నేను చేయునటుల్ 

మీరు చేయవలెను. 

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

1 రాజులు 17:5 => అతడు పోయి యెహోవా సెలవుచొపుప్న యొరాద్నునకు ఎదురుగానునన్ కెరీతు 

వాగు దగగ్ర నివాసము చేసెను. 

1 రాజులు 20:35 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకడు యెహోవా ఆజఞ్చేత తన చెలికానితో ననున్ 

కొటుట్మనగా అతడు అతని కొటుట్టకు ఒపప్కపోయినపుప్డు 

2 రాజులు 6:19 => అపుప్డు ఎలీషా ఇది మారగ్ము కాదు, ఇది పటట్ణము కాదు, మీరు నా వెంట 

వచిచ్నయెడల మీరు వెదకువానియొదద్కు మిముమ్ను తీసికొనిపోదునని వారితో చెపిప్ షోమోర్ను 

పటట్ణమునకు వారిని నడిపించెను. 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

యోబు 36:21 => జాగర్తత్పడుము చెడుతనము చేయకుండుము. దుఃఖానుభవముకనన్ అది 

మంచిదని నీవు వాని కోరుకొనియునాన్వు. 
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యెషయా 20:2 => ఆ కాలమున యెహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా దావ్రా ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు పోయి నీ నడుముమీది గోనెపటట్ విపిప్ నీ పాదములనుండి జోళుల్ తీసివేయుము. 

అతడాలాగు చేసి దిగంబరియై జోళుల్ లేకయే నడచుచుండగా 

యిరిమ్యా 36:8 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యా తనకు ఆజఞ్ ఇచిచ్నటుట్ నేరీయా కుమారుడైన బారూకు 

గర్ంథము చేతపటుట్కొని యెహోవా మాటలనిన్టిని యెహోవా మందిరములో చదివి వినిపించెను. 

మతత్యి 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 9:59 => ఆయన మరియొకనితో నా వెంటరమమ్ని చెపెప్ను. అతడు నేను వెళిల్ మొదట నా 

తండిర్ని పాతిపెటిట్ వచుచ్టకు సెలవిమమ్ని మనవి చేసెను 

యోహాను 10:4 => మరియు అతడు తన సొంత గొఱఱ్లననిన్టిని వెలుపలికి నడిపించునపుడెలల్ 

వాటికి ముందుగా నడుచును; గొఱఱ్లు అతని సవ్రమెరుగును గనుక అవి అతనిని వెంబడించును. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 
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యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23 => అతడు వచిచ్ దేవుని కృపను చూచి సంతోషించి, పర్భువును 

సిథ్రహృదయముతో హతుత్కొనవలెనని అందరిని హెచచ్రించెను. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:21 => అందరును తమ సొంత కారయ్ములనే చూచుకొనుచునాన్రు గాని, 

యేసుకీర్సుత్ కారయ్ములను చూడరు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పరిశుదాధ్తమ్వలన కలుగు ఆనందముతో గొపప్ ఉపదర్వమందు మీరు 

వాకయ్ము నంగీకరించి, మముమ్ను పర్భువును పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. 

తీతుకు 2:12 => మనము భకిత్హీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసరిజ్ంచి, 

శుభపర్దమైన నిరీక్షణ నిమితత్ము, 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

వచనము 28 

ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో వచుచ్ట చూచువరకు 

మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 
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ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 

యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

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. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 17:33 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, దాని 

పోగొటుట్కొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

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 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  
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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 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

ఎసేత్రు 4:13 => మొరెద్కై ఎసేత్రుతో ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచిచ్ రాజనగరులో ఉనన్ంతమాతర్ముచేత 

యూదులందరికంటె నీవు తపిప్ంచుకొందువని నీ మనసుస్లొ తలంచుకొనవదుద్; 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

Page  of 2149 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

 

మతత్యి 

అధాయ్యము 17	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహానును 

వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట రూపాంతరము 

పొందెను. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

మారుక్ 8:36 => ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట 

వానికేమి పర్యోజనము? 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

మతత్యి 4:8 => మరల అపవాది మిగుల ఎతత్యిన యొక కొండ మీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, 

యీ లోక రాజయ్ములనిన్టిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 16:25 => అందుకు అబార్హాము - కుమారుడా, నీవు నీ జీవితకాలమందు నీకిషట్మైనటుట్ 

సుఖము అనుభవించితివి, ఆలాగుననే లాజరు కషట్ము అనుభవించెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము; 

ఇపుప్డైతే వాడు ఇకక్డ నెమమ్ది పొందుచునాన్డు, నీవు యాతన పడుచునాన్వు 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

మారుక్ 8:37 => మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా ఏమి ఇయయ్గలుగును? 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 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 22:17 => నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో 

అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు చెపెప్ననిరి. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

2 రాజులు 7:15 => కాబటిట్ వారు వారి వెనుక యొరాద్ను నదివరకు పోయి, సిరియనులు తొందరగా 

పోవుచు, పోయినంత లెకక్ పారవేసిన వసత్రములను సామానులను చూచి, ఆ దూతలు తిరిగివచిచ్ 

రాజుతో సంగతి తెలియజెపప్గా 
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యోబు 1:9 => అని అడుగగా అపవాది యోబు ఊరకయే దేవునియందు భయభకుత్లు 

కలవాడాయెనా? 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 

యోబు 33:27 => అపుప్డు వాడు మనుషుయ్లయెదుట సంతోషించుచు ఇటల్ని పలుకును 

యథారథ్మైనదానిని వయ్తాయ్సపరచి నేను పాపము చేసితిని అయినను దానికి తగిన పర్తికారము నాకు 

చేయబడలేదు 

కీరత్నలు 120:3 => మోసకరమైన నాలుకా, ఆయన నీకేమి చేయును? ఇంతకంటె అధికముగా 

నీకేమి చేయును? 

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 11:4 => ఉగర్తదినమందు ఆసిత్ అకక్రకు రాదు నీతి మరణమునుండి రకిష్ంచును. 

సామెతలు 13:8 => ఒకని పార్ణమునకు వాని ఐశవ్రయ్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును దరిదుర్డు 

బెదరింపు మాటలు వినడు. 

సామెతలు 16:16 => అపరంజిని సంపాదించుటకంటె జాఞ్నమును సంపాదించుట ఎంతో శేర్షఠ్ము 

వెండిని సంపాదించుటకంటె తెలివిని సంపాదించుట ఎంతో మేలు. 

సామెతలు 19:1 => బుదిధ్హీనుడై తన పెదవులతో మూరఖ్ముగా మాటలాడువానికంటె యథారథ్ముగా 

పర్వరిత్ంచు దరిదుర్డే శేర్షు ఠ్డు. 

సామెతలు 19:16 => ఆజఞ్ను గైకొనువాడు తనున్ కాపాడుకొనువాడు తన పర్వరత్న విషయమై 

అజాగర్తగా నుండువాడు చచుచ్ను. 

సామెతలు 23:23 => సతయ్మును అమిమ్వేయక దాని కొని యుంచుకొనుము జాఞ్నమును 

ఉపదేశమును వివేకమును కొని యుంచుకొనుము. 
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పర్సంగి 1:3 => సూరుయ్నికిర్ంద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచునన్ 

లాభమేమి? 

పర్సంగి 2:22 => సూరుయ్ని కిర్ంద నరునికి తటసిథ్ంచు పర్యాసమంతటిచేతను, వాడు తలపెటుట్ 

కారయ్ములనిన్టిచేతను, వానికేమి దొరుకుచునన్ది? 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

పర్సంగి 3:9 => కషట్పడినవారికి తమ కషట్మువలన వచిచ్న లాభమేమి? 

యెషయా 47:14 => వారు కొయయ్కాలువలెనైరి అగిన్ వారిని కాలిచ్వేయుచునన్ది జావ్లయొకక్ 

బలమునుండి తముమ్తాము తపిప్ంచుకొనలేక యునాన్రు అది కాచుకొనుటకు నిపుప్కాదు ఎదుట 

కూరుచ్ండి కాచుకొనదగినది కాదు.  

యిరిమ్యా 2:8 => యెహోవా యెకక్డ ఉనాన్డని యాజకులడుగరు, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులు 

ననెన్రుగరు, ఏలికలును నామీద తిరుగుబాటు చేయుదురు. పర్వకత్లు బయలుపేరట పర్వచనములు 

చెపుప్దురు నిష పర్యోజనమైనవాటిని అనుసరింతురు 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

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.  

యెహెజేక్లు 7:19 => తమ వెండిని వీధులలో పారవేయుదురు, తమ బంగారమును నిషిదధ్మని 

యెంచుదురు, యెహోవా ఉగర్త దినమందు వారి వెండియేగాని బంగారమేగాని వారిని 

తపిప్ంచజాలదు, అది వారి దోషకిర్యలు విడువకుండ అభయ్ంతరమాయెను గనుక దానివలన వారు 

తమ ఆకలి తీరుచ్కొనజాలకపోదురు, తమ ఉదరమును పోషించుకొనజాలకపోదురు. 

ఆమోసు 4:3 => ఇటు అటు తొలగకుండ మీరందరు పార్కారపు గండల్దావ్రా పోవుదురు, హరోమ్ను 

మారగ్మున వెలివేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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జెఫనాయ్ 1:18 => యెహోవా ఉగర్తదినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తపిప్ంపలేకపోవును, 

రోషాగిన్చేత భూమియంతయు దహింపబడును, హఠాతుత్గా ఆయన భూనివాసులనందరిని 

సరవ్నాశనము చేయబోవుచునాన్డు.  

మతత్యి 10:39 => తన పార్ణము దకిక్ంచుకొనువాడు దాని పోగొటుట్కొనును గాని నా నిమితత్ము 

తన పార్ణము పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 19:22 => అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని 

వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:18 => మికిక్లి పెదద్గాలి కొటుట్చునన్ందున మరునాడు సరకులు 

పారవేయసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38 => వారు తిని తృపిత్పొందిన తరువాత, గోధుమలను సముదర్ములో 

పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 14:6 => సహోదరులారా, ఆలోచించుడి; భాషలతో మాటలాడుచు నేను 

మీయొదద్కు వచిచ్ సతయ్మును బయలుపరచవలెననియైనను జాఞ్నోపదేశము చేయవలెననియైనను 

పర్వచింపవలెననియైనను బోధింపవలెననియైనను మీతో మాటలాడకపోయినయెడల, నావలన మీకు 

పర్యోజనమేమి? 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:7 => అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని కీర్సుత్ నిమితత్ము 

నషట్ముగా ఎంచుకొంటిని. 

2 తిమోతి 2:14 => వినువారిని చెరుపుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాని మాటలనుగూరిచ్ వాదము 

పెటుట్కొనవదద్ని, పర్భువు ఎదుట వారికి సాక్షయ్మిచుచ్చు ఈ సంగతులను వారికి జాఞ్పకము చేయుము. 

వచనము 2 

ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె తెలల్నివాయెను. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 
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లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 
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యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

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. 

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

కీరత్నలు 62:12 => పర్భువా, మనుషుయ్లకందరికి వారి వారి కిర్యలచొపుప్న నీవే 

పర్తిఫలమిచుచ్చునాన్వు. కాగా కృపచూపుటయు నీది. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

యెషయా 3:10 => మీకు మేలు కలుగునని నీతిమంతులతో చెపుప్ము వారు తమ కిర్యల ఫలము 

అనుభవింతురు. 

యెషయా 3:11 => దుషుట్లకు శర్మ, వారి కిర్యల ఫలము వారికి కలుగును.  

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

యిరిమ్యా 32:19 => ఆలోచన విషయములో నీవే గొపప్వాడవు, కిర్యలు జరిగించు విషయములో 

శకిత్ సంపనున్డవు, వారి పర్వరత్నలనుబటిట్యు వారి కిర్యాఫలమునుబటిట్యు అందరికి 

పర్తిఫలమిచుచ్టకై నరపుతుర్ల మారగ్ములనిన్టిని నీవు కనున్లార చూచుచునాన్వు. 

యెహెజేక్లు 7:27 => రాజు వాయ్కులపడుచునాన్డు, అధికారులు భీతినొందుచునాన్రు, సామానయ్ 

జనులు వణకుచునాన్రు; నేను యెహోవానై యునాన్నని వారు తెలిసికొనునటుల్ వారి పర్వరత్నఫలము 
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నేను వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను , వారు చేసిన దోషములనుబటిట్ వారికి తీరుప్ 

తీరచ్బోవుచునాన్ను.  

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

పర్కటన 22:13 => నేనే అలాఫ్యు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై 

యునాన్ను. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

పర్కటన 22:15 => కుకక్లును మాంతిర్కులును వయ్భిచారులును నరహంతకులును 

విగర్హారాధకులును అబదధ్మును పేర్మించి జరిగించు పర్తివాడును వెలుపటనుందురు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 6:30 => నీవు మా పితరులకిచిచ్న దేశమందు వారు తమ 

జీవితకాలమంతయు నీయందు భయభకుత్లు కలిగి 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

సామెతలు 12:14 => ఒకడు తన నోటి ఫలముచేత తృపిత్గా మేలుపొందును ఎవని కిర్యల ఫలము 

వానికి వచుచ్ను. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

యెషయా 59:18 => పర్తిదండనను వసత్రముగా వేసికొనెను ఆసకిత్ని పైవసత్రముగా ధరించుకొనెను 

వారి కిర్యలనుబటిట్ ఆయన పర్తిదండన చేయును తన శతుర్వులకు రౌదర్ము చూపును తన విరోధులకు 

పర్తికారము చేయును దీవ్పసుథ్లకు పర్తికారము చేయును.  

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 24:14 => యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే 

నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ 

కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 33:20 => యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరనుకొనుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, మీలో ఎవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధించెదను. 

హోషేయ 12:2 => యూదావారిమీద యెహోవాకు వాయ్జెయ్ము పుటెట్ను; యాకోబు సంతతివారి 

పర్వరత్ననుబటిట్ ఆయన వారిని శికిష్ంచును, వారి కిర్యలనుబటిట్ వారికి పర్తికారము చేయును. 
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మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

1 కొరిందీయులకు 3:8 => నాటువాడును నీళుల్పోయువాడును ఒకక్టే. పర్తివాడు తాను చేసిన 

కషట్ముకొలది జీతము పుచుచ్కొనును. 

గలతీయులకు 6:5 => పర్తివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా? 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 14:16 => మేఘముమీద ఆసీనుడై యునన్వాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి 

పైరు కోయబడెను. 

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 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 
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వచనము 3 

ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:1 => మరియు ఆయన ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్ము బలముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 9:27 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్మును చూచువరకు మరణము 

రుచిచూడరని నేను మీతో నిజముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

యోహాను 8:52 => అందుకు యూదులు నీవు దయయ్ము పటిట్నవాడవని యిపుప్డెరుగుదుము; 

అబార్హామును పర్వకత్లును చనిపోయిరి; అయినను ఒకడు నా మాట గైకొనినయెడల వాడు ఎనన్డును 

మరణము రుచి చూడడని నీవు చెపుప్చునాన్వు 

హెబీర్యులకు 2:9 => దేవుని కృపవలన ఆయన పర్తి మనుషుయ్ని కొరకు మరణము 

అనుభవించునటుల్, దూతలకంటె కొంచెము తకుక్వవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము 

పొందినందున, మహిమాపర్భావములతో కిరీటము ధరించినవానిగా ఆయనను చూచుచునాన్ము 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 24:27 => మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే 

మనుషయ్కుమారుని రాకడయు నుండును. 

మతత్యి 24:28 => పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 
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మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

లూకా 21:28 => ఇవి జరుగనారంభించినపుప్డు మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని మీ తలలెతిత్కొనుడి, మీ 

విడుదల సమీపించుచునన్దనెను. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మారుక్ 13:30 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:32 => అవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 
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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 

అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు ఒకటియు మోషేకు 

ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో చెపెప్ను. 

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. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మారుక్ 9:8 => వెంటనే వారు చుటుట్ చూచినపుప్డు, తమయొదద్నునన్ యేసు తపప్ మరి ఎవరును 

వారికి కనబడలేదు. 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 
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మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

లూకా 9:28 => ఈ మాటలు చెపిప్నది మొదలుకొని రమారమి యెనిమిది దినములైన తరువాత, 

ఆయన పేతురును యోహానును యాకోబును వెంటబెటుట్కొని, పార్రథ్న చేయుటకు ఒక కొండ యెకెక్ను. 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళిల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

లూకా 9:34 => అతడీలాగు మాటలాడుచుండగా మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమెమ్ను; వారు ఆ 

మేఘములో పర్వేశించినపుప్డు శిషుయ్లు భయపడిరి. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

Page  of 2167 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 9:36 => ఆ శబద్ము వచిచ్న తరువాత యేసు మాతర్మే అగపడెను. తాము చూచిన వాటిలో 

ఒకటియు ఆ దినములలో ఎవరికిని తెలియజేయక వారు ఊరకుండిరి. 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

లూకా 8:51 => అందరును ఆమె నిమితత్మై యేడుచ్చు రొముమ్ కొటుట్కొనుచుండగా, ఆయన వారితో 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 
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యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

వచనము 5 

అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము వారిని కముమ్కొనెను; 

ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

లూకా 9:29 => ఆయన పార్రిథ్ంచుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వసత్రములు 

తెలల్నివై ధగధగ మెరిసెను. 

రోమీయులకు 12:2 => మీరు ఈ లోక మరాయ్దను అనుసరింపక, ఉతత్మమును, అనుకూలమును, 

సంపూరణ్మునైయునన్ దేవుని చితత్మేదో పరీకిష్ంచి తెలిసికొనునటుల్ మీ మనసుస్ మారి 

నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

మతత్యి 28:3 => ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా 

ఉండెను. 
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నిరగ్మకాండము 34:29 => మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు 

మోషే చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 

నిరగ్మకాండము 34:30 => అహరోనును ఇశార్యేలీయులందరును మోషేను చూచినపుప్డు అతని 

ముఖచరమ్ము పర్కాశించెను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచిరి. 

నిరగ్మకాండము 34:31 => మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును 

అతని యొదద్కు తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 

నిరగ్మకాండము 34:32 => అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయి కొండమీద 

యెహోవా తనతో చెపిప్నది యావతుత్ను అతడు వారికాజాఞ్పించెను. 

నిరగ్మకాండము 34:33 => మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద 

ముసుకు వేసికొనెను. 

నిరగ్మకాండము 34:34 => అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని 

పర్వేశించినది మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి 

వచిచ్ తనకు ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 34:35 => మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును 

చూచిరి; మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు 

వేసికొనెను. 

యోహాను 1:14 => ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై, కృపాసతయ్సంపూరుణ్డుగా మనమధయ్ నివసించెను; 

తండిర్వలన కలిగిన అదివ్తీయ కుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి 

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. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:13 => రాజా, మధాయ్హన్మందు నా చుటుట్ను నాతోకూడ వచిచ్నవారి 

చుటుట్ను ఆకాశమునుండి సూరయ్ తేజసుస్కంటె మికిక్లి పర్కాశమానమైన యొక వెలుగు తోర్వలో 

పర్కాశించుట చూచితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

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 ఖడగ్మొకటి 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 10:1 => బలిషు ఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 
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పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

పర్కటన 19:13 => రకత్ ములో ముంచబడిన వసత్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు 

దేవుని వాకయ్ము అను నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

కీరత్నలు 104:2 => వసత్రమువలె వెలుగును నీవు కపుప్కొనియునాన్వు. తెరను పరచినటుట్ 

ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచియునాన్వు.  

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

నిరగ్మకాండము 24:10 => ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు 

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

పర్సంగి 8:1 => జాఞ్నులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? 

మనుషుయ్ల జాఞ్నము వారి ముఖమునకు తేజసుస్నిచుచ్ను, దానివలన వారి మోటుతనము 

మారచ్బడును. 

పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 
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పరమగీతము 6:10 => సంధాయ్రాగము చూపటుట్చు చందర్బింబమంత అందముగలదై సూరుయ్ని 

అంత సవ్చఛ్మును కళలునుగలదై వూయ్హితసైనయ్ సమభీకర రూపిణియునగు ఈమె ఎవరు?  

యెషయా 33:17 => అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనున్లార చూచెదవు బహు దూరమునకు 

వాయ్పించుచునన్ దేశము నీకు కనబడును. 

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. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 

హబకూక్కు 3:4 => సూరయ్కాంతితో సమానమైన పర్కాశము కనబడుచునన్ది ఆయన 

హసత్ములనుండి కిరణములు బయలువెళుల్చునన్వి అచచ్ట ఆయన బలము దాగియునన్ది.  

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:15 => సభలో కూరుచ్నన్వారందరు అతనివైపు తేరిచూడగా అతని 

ముఖము దేవదూత ముఖమువలె వారికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:6 => నేను పర్యాణము చేయుచు దమసుక్నకు సమీపించినపుప్డు 

మధాయ్హన్కాలమందు ఆకాశమునుండి గొపప్ వెలుగు అకసామ్తుత్గా నా చుటుట్ పర్కాశించెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

వచనము 6 

శిషుయ్లు ఈ మాట విని బోరల్బడి మికిక్లి భయపడగా 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

లూకా 9:31 => వారు మహిమతో అగపడి, ఆయన యెరూషలేములో నెరవేరచ్బోవు 

నిరగ్మమునుగూరిచ్ మాటలాడుచుండిరి. 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:5 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న మోయాబు 

దేశములో మృతినొందెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:6 => బెతప్యోరు యెదుట మోయాబు దేశములోనునన్ లోయలో 

అతడు పాతిపెటట్బడెను. అతని సమాధి యెకక్డనునన్దో నేటివరకు ఎవరికి తెలియదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:10 => ఐగుపుత్ దేశములో ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని 

లూకా 24:27 => మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో తనున్గూరిచ్న 

వచనముల భావము వారికి తెలిపెను. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:7 => మరణకారణమగు పరిచరయ్, రాళల్మీద చెకక్బడిన అక్షరములకు 

సంబంధించినదైనను, మహిమతో కూడినదాయెను. అందుకే మోషే ముఖముమీద పర్కాశించుచుండిన 

ఆ మహిమ తగిగ్పోవునదైనను, ఇశార్యేలీయులు అతని ముఖము తేరి చూడలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 3:8 => ఇటుల్ండగా ఆతమ్ సంబంధమైన పరిచరయ్ యెంత మహిమగలదై 

యుండును? 

2 కొరిందీయులకు 3:9 => శికాష్విధికి కారణమైన పరిచరయ్యే మహిమ కలిగినదైతే నీతికి కారణమైన 

పరిచరయ్ యెంతో అధికమైన మహిమ కలదగును. 
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2 కొరిందీయులకు 3:10 => అతయ్ధికమైన మహిమ దీనికుండుటవలన ఇంతకు మునుపు మహిమ 

కలదిగా చేయబడినది యీ విషయములో మహిమ లేనిదాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:11 => తగిగ్పోవునదే మహిమగలదై యుండినయెడల, నిలుచునది మరి 

యెకుక్వ మహిమగలదై యుండును గదా. 

హెబీర్యులకు 3:1 => ఇందువలన, పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలుపొందిన పరిశుదధ్ 

సహోదరులారా, మనము ఒపుప్కొనిన దానికి అపొసత్లుడును పర్ధానయాజకుడునైన యేసుమీద 

లక్షయ్ముంచుడి. 

హెబీర్యులకు 3:2 => దేవుని యిలల్ంతటిలో మోషే నమమ్కముగా ఉండినటుట్, ఈయన కూడ తనున్ 

నియమించిన వానికి నమమ్కముగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 3:3 => పర్తి యిలుల్ను ఎవడైన ఒకనిచేత కటట్బడును; సమసత్మును కటిట్నవాడు 

దేవుడే. ఇంటికంటె దానిని కటిట్న వాడెకుక్వ ఘనతపొందినటుట్,  

హెబీర్యులకు 3:4 => ఈయన మోషేకంటె ఎకుక్వ మహిమకు అరు హ్డుగా ఎంచబడెను. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 17:11 => అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 
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మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

1 రాజులు 18:36 => అసత్మయ నైవేదయ్ము అరిప్ంచు సమయమున పర్వకత్యగు ఏలీయా దగగ్రకు 

వచిచ్ యీలాగు పార్రథ్న చేసెను యెహోవా, అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలుల దేవా, ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ నీవు దేవుడవై యునాన్వనియు, నేను నీ సేవకుడనై యునాన్ననియు, ఈ కారయ్ములనిన్యు నీ 

సెలవుచేత చేసితిననియు ఈ దినమున కనుపరచుము. 

1 రాజులు 18:37 => యెహోవా, నా పార్రథ్న ఆలకించుము; యెహోవావైన నీవే దేవుడవై 

యునాన్వనియు, నీవు వారి హృదయములను నీ తటుట్కు తిరుగచేయుదువనియు ఈ జనులకు 

తెలియునటుల్గా నా పార్రథ్న అంగీకరించుము. 

1 రాజులు 18:38 => అతడు ఈలాగున పార్రథ్న చేయుచుండగా యెహోవా అగిన్ దిగి, దహనబలి 

పశువును కటెట్లను రాళల్ను బుగిగ్ని దహించి కందకమందునన్ నీళల్ను ఆరిపోచేసెను. 

1 రాజులు 18:39 => అంతట జనులందరును దాని చూచి సాగిలపడి యెహోవాయే దేవుడు, 

యెహోవాయే దేవుడు అని కేకలువేసిరి. 

1 రాజులు 18:40 => అపుప్డు ఏలీయా ఒకనినైన తపిప్ంచుకొని పోనియయ్క బయలు పర్వకత్లను 

పటుట్కొనుడని వారికి సెలవియయ్గా జనులు వారిని పటుట్కొనిరి. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రకు వారిని 

కొనిపోయి అకక్డ వారిని వధించెను. 

2 రాజులు 2:11 => వారు ఇంక వెళుల్చు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగిన్ రథమును అగిన్ 

గుఱఱ్ములును కనబడి వీరిదద్రిని వేరుచేసెను; అపుప్డు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు 

ఆరోహణమాయెను 
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2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 

2 రాజులు 2:13 => మరియు ఏలీయా దుపప్టి కిర్ందపడగా అతడు దాని తీసికొని యొరాద్ను 

ఒడుడ్నకు వచిచ్ నిలిచి 

2 రాజులు 2:14 => ఒంటిమీదినుండి కిర్ందపడిన ఆ దుపప్టిని పటుట్కొని నీటిమీద కొటిట్ 

ఏలీయాయొకక్ దేవుడైన యెహోవా ఎకక్డ ఉనాన్డనెను. అతడు ఆ దుపప్టితో నీటిని కొటట్గా అది ఇటు 

అటు విడిపోయినందున ఎలీషా అవతలి యొడుడ్నకు నడిచిపోయెను. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళిల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

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 
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మహాదివయ్మహిమనుండి ఆయనయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, తండిర్యైన దేవునివలన ఘనతయు 

మహిమయు ఆయన పొందగా 

వచనము 7 

యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ వారిని ముటిట్ లెండి, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:5 => అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు 

మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

మారుక్ 9:6 => వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళిల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:18 => అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 

కీరత్నలు 4:6 => మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు. యెహోవా, నీ సనిన్ధికాంతి 

మామీద పర్కాశింపజేయుము. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

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. 
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కీరత్నలు 63:4 => నా మంచముమీద నినున్ జాఞ్పకము చేసికొని రాతిర్ జాములయందు నినున్ 

ధాయ్నించునపుప్డు 

కీరత్నలు 63:5 => కొర్వువ్ మెదడు నాకు దొరకినటుల్గా నా పార్ణము తృపిత్పొందుచునన్ది ఉతస్హించు 

పెదవులతో నా నోరు నినున్గూరిచ్ గానము చేయుచునన్ది  

యెషయా 33:17 => అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కనున్లార చూచెదవు బహు దూరమునకు 

వాయ్పించుచునన్ దేశము నీకు కనబడును. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

యోహాను 14:8 => అపుప్డు ఫిలిపుప్ పర్భువా, తండిర్ని మాకు కనబరచుము, మాకంతే చాలునని 

ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

యోహాను 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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

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 21:23 => ఆ పటట్ణములో పర్కాశించుటకై సూరుయ్డైనను చందుర్డైనను దానికకక్రలేదు; 

దేవుని మహిమయే దానిలో పర్కాశించుచునన్ది. గొఱఱ్పిలల్యే దానికి దీపము. 
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పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

పర్కటన 22:4 => ఆయన దాసులు ఆయనను సేవించుచు ఆయన ముఖదరశ్నము చేయుచుందురు; 

ఆయన నామము వారి నొసళల్యందుండును. 

పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

నిరగ్మకాండము 18:17 => అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 

నిరగ్మకాండము 38:21 => మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల 

మొతత్ము ఇదే. ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే 

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 9:4 => మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

లూకా 9:30 => మరియు ఇదద్రు పురుషులు ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి, వారు మోషే ఏలీయా 

అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

వచనము 8 

Page  of 2181 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వారు కనున్లెతిత్ చూడగా, యేసు తపప్ మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 40:34 => అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ 

మందిరమును నింపెను. 

నిరగ్మకాండము 40:35 => ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా 

తేజసుస్తో నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 

1 రాజులు 8:10 => యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లములోనుండి బయటికి వచిచ్నపుప్డు మేఘము 

యెహోవా మందిరమును నింపెను. 

1 రాజులు 8:11 => కాబటిట్ యెహోవా తేజోమహిమ యెహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ 

మేఘమునన్ హేతువుచేత యాజకులు సేవ చేయుటకు నిలువలేకపోయిరి. 

1 రాజులు 8:12 => సొలొమోను దానిని చూచి గాఢాంధకారమందు నివాసము చేయుదునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

కీరత్నలు 18:10 => కెరూబుమీద ఎకిక్ ఆయన యెగిరివచెచ్ను గాలి రెకక్లమీద పర్తయ్క్షమాయెను. 

కీరత్నలు 18:11 => గుడారమువలె అంధకారము తన చుటుట్ వాయ్పింపజేసెను జలాంధకారమును 

ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను. 

లూకా 9:34 => అతడీలాగు మాటలాడుచుండగా మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమెమ్ను; వారు ఆ 

మేఘములో పర్వేశించినపుప్డు శిషుయ్లు భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9 => ఈ మాటలు చెపిప్, వారు చూచుచుండగా ఆయన 

ఆరోహణమాయెను, అపుప్డు వారి కనున్లకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

నిరగ్మకాండము 19:19 => ఆ బూరధవ్ని అంతకంతకు బిగగ్రగా మోర్గెను. మోషే 

మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠసవ్రముచేత అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 4:11 => అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. 

చీకటియు మేఘమును గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:12 => యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని 

మీరు వింటిరిగాని యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:22 => ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద అగిన్ మేఘ 

గాఢాంధకారముల మధయ్నుండి గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో చెపిప్, రెండు 

రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సి నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు. 

యోబు 38:1 => అపుప్డు యెహోవా సుడిగాలిలోనుండి ఈలాగున యోబునకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను 

కీరత్నలు 81:7 => ఆపతాక్లమునందు నీవు మొఱఱ్పెటట్గా నేను నినున్ విడిపించితిని ఉరుము దాగు 

చోటులోనుండి నీకు ఉతత్రమిచిచ్తిని మెరీబా జలములయొదద్ నినున్ శోధించితిని.(సెలా.)  

యోహాను 5:37 => మరియు ననున్ పంపిన తండిర్యే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; మీరు ఏ 

కాలమందైనను ఆయన సవ్రము వినలేదు; ఆయన సవ్రూపము చూడలేదు.  

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:11 => మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 9:35 => మరియు ఈయన నేనేరప్రచుకొనిన నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 5:21 => తండిర్ మృతులను ఏలాగు లేపి బర్దికించునో ఆలాగే కుమారుడును తనకిషట్ము 

వచిచ్నవారిని బర్దికించును. 

యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 
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యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

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 

మతత్యి 12:18 => ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు ఈయనను నేను ఏరప్రచుకొంటిని ఈయన నా 

పార్ణమునకిషుట్డైన నా పిర్యుడు ఈయనమీద నా ఆతమ్ నుంచెదను ఈయన అనయ్జనులకు 

నాయ్యవిధిని పర్చురము చేయును. 

యెషయా 42:1 => ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏరప్రచుకొనినవాడు నా 

పార్ణమునకు పిర్యుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను అతడు అనయ్జనులకు నాయ్యము 

కనుపరచును.  

యెషయా 42:21 => యెహోవా తన నీతినిబటిట్ సంతోషము గలవాడై ఉపదేశకర్మమొకటి ఘనపరచి 

గొపప్చేసెను. 

యోహాను 15:9 => తండిర్ ననున్ ఏలాగు పేర్మించెనో నేనును మిముమ్ను ఆలాగు పేర్మించితిని, నా 

పేర్మయందు నిలిచియుండుడి. 
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యోహాను 15:10 => నేను నా తండిర్ ఆజఞ్లు గైకొని ఆయన పేర్మయందు నిలిచియునన్ పర్కారము 

మీరును నా ఆజఞ్లు గైకొనినయెడల నా పేర్మయందు నిలిచియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళిల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 
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హెబీర్యులకు 5:9 => మరియు ఆయన సంపూరణ్సిదిధ్ పొందినవాడై, మెలీక్సెదెకు యొకక్ కర్మములో 

చేరిన పర్ధానయాజకుడని దేవునిచేత పిలువబడి, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

ఆదికాండము 41:55 => ఐగుపుత్ దేశమందంతటను కరవు వచిచ్నపుప్డు ఆ దేశసుథ్లు ఆహారము 

కోసము ఫరోతో మొరపెటుట్కొనిరి, అపుప్డు ఫరో మీరు యోసేపు నొదద్కు వెళిల్ అతడు మీతో చెపుప్నటుల్ 

చేయుడని ఐగుపీత్యులందరితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

నిరగ్మకాండము 16 :10 => అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో 

మాటలాడుచుండగా వారు అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి 

కనబడెను. 

నిరగ్మకాండము 19:9 => యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని 

నిరంతరము నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను. 

మోషే పర్జల మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 23:21 => ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన 

కోపము రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 24:15 => మోషే కొండమీదికి ఎకిక్నపుప్డు ఆ మేఘము కొండను కమెమ్ను. 
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2 సమూయేలు 12:25 => యెహోవా అతనిని పేర్మించి నాతాను అను పర్వకత్ను పంపగా అతడు 

యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ యదీదాయ్1 అని అతనికి పేరు పెటెట్ను. 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

యోబు 37:11 => మరియు ఆయన దటట్మైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల 

మేఘమును వాయ్పింపజేయును. 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 18:12 => ఆయన సనిన్ధికాంతిలోనుండి మేఘములును వడగండుల్ను మండుచునన్ 

నిపుప్లును దాటిపోయెను. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 60:5 => నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ నీ కుడిచేత ననున్ రకిష్ంచి నాకుతత్రమిముమ్ 

కీరత్నలు 85:11 => భూమిలోనుండి సతయ్ము మొలుచును ఆకాశములోనుండి నీతి పారజూచును. 

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

కీరత్నలు 108:6 => నీ పర్భావము సరవ్భూమిమీద కనబడనిముమ్ నీ పిర్యులు విమోచింపబడునటుల్ 

నీ కుడిచేతితో ననున్ రకిష్ంచి నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

సామెతలు 1:33 => నా ఉపదేశము నంగీకరించువాడు సురకిష్తముగా నివసించును వాడు కీడు 

వచుచ్ననన్ భయము లేక నెమమ్దిగా నుండును. 

సామెతలు 4:20 => నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాకయ్ములకు నీ చెవి 

యొగుగ్ము. 

సామెతలు 8:30 => నేను ఆయనయొదద్ పర్ధానశిలిప్నై అనుదినము సంతోషించుచు నితయ్ము ఆయన 

సనిన్ధిని ఆనందించుచునుంటిని. 
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సామెతలు 22:17 => చెవి యొగిగ్ జాఞ్నుల ఉపదేశము ఆలకింపుము నేను కలుగజేయు తెలివిని 

పొందుటకు మనసుస్నిముమ్. 

యెషయా 49:3 => ఇశార్యేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో ననున్ మహిమపరచుకొనెదను అని 

ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 12:42 => విమరశ్ సమయమున దకిష్ణదేశపురాణి యీ తరమువారితో నిలువబడి 

వారిమీద నేరసాథ్పన చేయును; ఆమె సొలొమోను జాఞ్నము వినుటకు భూమయ్ంతములనుండి వచెచ్ను; 

ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 
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మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 6:47 => నాయొదద్కు వచిచ్, నా మాటలు విని వాటిచొపుప్న చేయు పర్తివాడును ఎవని 

పోలియుండునో మీకు తెలియజేతును. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 5:32 => ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్ వేరొకడు కలడు; ఆయన ననున్గూరిచ్ ఇచుచ్ సాక్షయ్ము 

సతయ్మని యెరుగుదును. 

యోహాను 6:27 => క్షయమైన ఆహారము కొరకు కషట్పడకుడి గాని నితయ్జీవము కలుగజేయు 

అక్షయమైన ఆహారము కొరకే కషట్పడుడి; మనుషయ్కుమారుడు దానిని మీకిచుచ్ను, ఇందుకై తండిర్యైన 

దేవుడు ఆయనకు ముదర్వేసియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 6:29 => యేసు ఆయన పంపినవానియందు మీరు విశావ్సముంచుటయే దేవుని 

కిర్యయని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:45 => ననున్ పంపిన తండిర్ వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నాయొదద్కు రాలేడు; 

అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును.  
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యోహాను 8:29 => ననున్ పంపినవాడు నాకు తోడైయునాన్డు; ఆయనకిషట్మైన కారయ్ము 

నేనెలల్పుప్డును చేయుదును గనుక ఆయన ననున్ ఒంటరిగా విడిచిపెటట్లేదని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

1 కొరిందీయులకు 3:23 => మీరు కీర్సుత్ వారు; కీర్సుత్ దేవునివాడు. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:21 => ఆయన యందలి సతయ్ము ఉనన్ది ఉనన్టుట్గానే ఆయన యందు 

ఉపదేశింపబడినవారైనయెడల, మీరాలాగు కీర్సుత్ను నేరుచ్కొనన్వారు కారు. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:9 => దేవుని కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్షయ్ము 

కలిగియునాన్డు; దేవుని నమమ్నివాడు ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్న సాక్షయ్మును నమమ్లేదు 

గనుక అతడు దేవుని అబదిధ్కునిగా చేసినవాడే. 
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పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 14:14 => మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెలల్ని మేఘము కనపడెను. మనుషయ్కుమారుని 

పోలిన యొకడు ఆ మేఘముమీద ఆసీనుడై యుండెను ఆయన శిరసుస్మీద సువరణ్ కిరీటమును,చేతిలో 

వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. 

వచనము 9 

వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు ఈ దరశ్నము మీరు 

ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:20 => ఎటల్నగా, జావ్లలు బలిపీఠము మీదనుండి ఆకాశమునకు 

లేచుచుండగా యెహోవా దూత బలిపీఠముమీదనునన్ ఆ జావ్లలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. 

మానోహయు అతని భారయ్యు దానిని చూచి నేలకు సాగిలపడిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 13:22 => ఆయన యెహోవా దూత అని మానోహ తెలిసికొని మనము దేవుని 

చూచితివిు గనుక మనము నిశచ్యముగా చనిపోదుమని తన భారయ్తో అనగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 

యెహెజేక్లు 3:23 => నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళల్గా, కెబారునది దగగ్ర యెహోవా పర్భావము 

నాకు పర్తయ్క్షమైనటుట్ ఆయన పర్భావము నిలువబడి నాకు పర్తయ్క్షమాయెను. 
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యెహెజేక్లు 43:3 => నాకు కనబడు దరశ్నము, పటట్ణమును నాశము చేయుటకై నేను రాగా నాకు 

కనబడిన దరశ్నమువలె నుండెను. మరియు కెబారు నది దగగ్ర నాకు కనబడిన దరశ్నమువంటి 

దరశ్నములు నాకు కనబడగా నేను సాగిలబడితిని.  

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

దానియేలు 10:9 => నేను అతని మాటలు వింటిని; అతని మాటలు విని నేను నేలను సాషాట్ంగపడి 

గాఢనిదర్ పొందినవాడనైతిని. 

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, 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:14 => మేమందరమును నేలపడినపుప్డు సౌలా సౌలా, ననెన్ందుకు 

హింసించుచునాన్వు? మునికోలలకు ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్మని హెబీర్ భాషలో ఒక సవ్రము నాతో 

పలుకుట వింటిని.  

2 పేతురు 1:18 => మేము ఆ పరిశుదధ్ పరవ్తము మీద ఆయనతో కూడ ఉండినవారమై, ఆ శబద్ము 

ఆకాశమునుండి రాగా వింటిమి. 
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ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

ఆదికాండము 28:17 => భయపడి ఈ సథ్లము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని 

వేరొకటి కాదు; 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

దానియేలు 10:8 => నేను ఒంటరినై యా గొపప్ దరశ్నమును చూచితిని; చూచినందున నాలో 

బలమేమియు లేకపోయెను, నా సొగసు వికారమాయెను, బలము నా యందు నిలువలేదు. 

లూకా 5:8 => సీమోను పేతురు అది చూచి, యేసు మోకాళల్ యెదుట సాగిలపడి పర్భువా, ననున్ 

విడిచిపొముమ్, నేను పాపాతుమ్డనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

వచనము 10 

అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు చెపుప్చునాన్రని 

ఆయన నడిగిరి. 

దానియేలు 8:18 => అతడు నాతో మాటలాడుచుండగా నేను గాఢనిదర్ పటిట్నవాడనై నేలను 

సాషాట్ంగపడితిని గనుక అతడు ననున్ పటుట్కొని లేవనెతిత్ నిలువబెటెట్ను.  
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దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

దానియేలు 10:10 => అపుప్డొకడుచేతితో ననున్ ముటిట్ నా మోకాళల్ను అఱచేతులను నేలమోపి ననున్ 

నిలువబెటిట్ 

దానియేలు 10:18 => అతడు మరల ననున్ ముటిట్ ననున్ బలపరచి నీవు బహు పిర్యుడవు, 

భయపడకుము, 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 14:27 => నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడ డ్ సమాజమును నేనెంతవరకు 

సహింపవలెను? ఇశార్యేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను వినియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 2:1 => నరపుతుర్డా, నీవు చకక్గా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని 

వచనము 11 

అందుకాయన ఏలీయా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; 

మారుక్ 9:8 => వెంటనే వారు చుటుట్ చూచినపుప్డు, తమయొదద్నునన్ యేసు తపప్ మరి ఎవరును 

వారికి కనబడలేదు. 

లూకా 9:36 => ఆ శబద్ము వచిచ్న తరువాత యేసు మాతర్మే అగపడెను. తాము చూచిన వాటిలో 

ఒకటియు ఆ దినములలో ఎవరికిని తెలియజేయక వారు ఊరకుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

దానియేలు 8:17 => అపుప్డతడు నేను నిలుచునన్ చోటునకు వచెచ్ను; అతడు రాగానే నేను మహా 

భయమొంది సాషాట్ంగపడితిని; అతడు నరపుతుర్డా, యీ దరశ్నము అంతయ్కాలమునుగూరిచ్నదని 

తెలిసికొనుమనెను. 

వచనము 12 

అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ అతనియెడల 

చేసిరి. మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు పొందబోవుచునాన్డని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 16:20 => అటుపిమమ్ట తాను కీర్సుత్ అని యెవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన తన శిషుయ్లకు 

ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 8:30 => అపుప్డు తనున్గూరిచ్న యీ సంగతి ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఖండితముగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 
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లూకా 8:56 => ఆమె తలిదండుర్లు విసమ్యము నొందిరి. అంతట ఆయన-- జరిగినది ఎవనితోను 

చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను. 

లూకా 9:21 => ఆయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసుత్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 1:1 => ఉజిజ్యా యోతాము ఆహాజు హిజిక్యాయను యూదారాజుల దినములలో 

యూదానుగూరిచ్యు యెరూషలేమునుగూరిచ్యు ఆమోజు కుమారుడగు యెషయాకు కలిగిన 

దరశ్నము. 

యెహెజేక్లు 1:1 => ముపప్దియవ సంవతస్రము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు 

నదీపర్దేశమున చెరలోని వారిమధయ్ కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా 

దేవునిగూరిచ్న దరశ్నములు నాకు కలిగెను. 
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మతత్యి 8:4 => అపుప్డు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; కాని నీవు వెళిళ్ వారికి 

సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమరిప్ంచుమని 

వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 12:16 => ఆయన వారినందరిని సవ్సథ్పరచి, తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని వారికి ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మారుక్ 5:43 => జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు 

ఆహారము పెటుట్డని చెపెప్ను. 

లూకా 9:36 => ఆ శబద్ము వచిచ్న తరువాత యేసు మాతర్మే అగపడెను. తాము చూచిన వాటిలో 

ఒకటియు ఆ దినములలో ఎవరికిని తెలియజేయక వారు ఊరకుండిరి. 

వచనము 13 

అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు గర్హించిరి. 

మతత్యి 17:3 => ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాటలాడుచుండిరి. 

మతత్యి 17:4 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; నీకిషట్మైతే ఇకక్డ నీకు 

ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దునని యేసుతో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 27:47 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరా మాట విని ఇతడు ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మతత్యి 27:48 => వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతిత్కొని పోయి, సప్ంజీ తీసికొని చిరకాలో ముంచి, 

రెలుల్న తగిలించి ఆయనకు తార్గనిచెచ్ను; 
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మతత్యి 27:49 => తకిక్నవారు ఊరకుండుడి ఏలీయా అతని రకిష్ంపవచుచ్నేమో చూతమనిరి. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

యోహాను 1:21 => కాగా వారు మరి నీవెవరవు, నీవు ఏలీయావా అని అడుగగా అతడు కాననెను. 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

లూకా 9:8 => కొందరు ఏలీయా కనబడెననియు; కొందరు పూరవ్కాలపు పర్వకత్ యొకడు 

లేచెననియు చెపుప్కొనుచుండిరి.  

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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వచనము 14 

వారు జనసమూహము నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 
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లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 9:2 => ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము 

వెంటబెటుట్కొని, యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మారుక్ 9:11 => వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన 

నడిగిరి. 

మారుక్ 15:35 => దగగ్ర నిలిచినవారిలో కొందరు ఆ మాటలు విని అదిగో ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

లూకా 20:4 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడుగగా 
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వచనము 15 

పర్భువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాందర్రోగియై మికిక్లి బాధపడుచునాన్డు; ఏలాగనగా 

అగిన్లోను నీళల్లోను తరుచుగా పడుచునాన్డు; 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:10 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర 

నీ మారగ్మును సిదధ్పరచును. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 
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మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మారుక్ 11:30 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? నాకు ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

యోహాను 1:11 => ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను 

అంగీకరింపలేదు. 

యోహాను 5:32 => ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్ వేరొకడు కలడు; ఆయన ననున్గూరిచ్ ఇచుచ్ సాక్షయ్ము 

సతయ్మని యెరుగుదును. 
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యోహాను 5:33 => మీరు యోహాను నొదద్కు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సతయ్మునకు 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 5:36 => అయితే యోహాను సాక్షయ్ముకంటె నాకెకుక్వైన సాక్షయ్ము కలదు; అదేమనిన, 

నేను నెరవేరుచ్టకై తండిర్ యే కిర్యలను నాకిచిచ్యునాన్డో, నేను చేయుచునన్ ఆ కిర్యలే తండిర్ ననున్ 

పంపియునాన్డని ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24 => ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశార్యేలు పర్జలకందరికి 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

మతత్యి 11:2 => కీర్సుత్ చేయుచునన్ కారయ్ములనుగూరిచ్ యోహాను చెరసాలలో విని రాబోవువాడవు 

నీవేనా, మేము మరియొకనికొరకు కనిపెటట్వలెనా? 
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మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 

మతత్యి 14:7 => గనుక ఆమె ఏమి అడిగినను ఇచెచ్దనని అతడు పర్మాణపూరవ్కముగా వాగాద్నము 

చేసెను. 

మతత్యి 14:8 => అపుప్డామె తనతలిల్చేత పేర్రేపింపబడినదై బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తలను ఇకక్డ 

పళె ల్ములో పెటిట్ నాకిపిప్ంచుమని యడిగెను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మారుక్ 6:14 => ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు 

కిర్యారూపకములగుచునన్వని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 6:17 => హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను 

పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని 

హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:18 => ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 6:19 => హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత 

గాకపోయెను.  

మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మారుక్ 6:21 => అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు 

తన పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 6:23 => మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని 

అతడు ఆమెతో ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 6:24 => గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ 

యోహాను తల అడుగుమనెను. 

మారుక్ 6:25 => వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో 

పెటిట్ యిపుప్డే నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 6:27 => వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు 

వెళిల్ చెరసాలలో అతని తల గొటిట్ 
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మారుక్ 6:28 => పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  
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యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

లూకా 9:21 => ఆయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసుత్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 
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లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసుత్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 
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లూకా 20:4 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

వచనము 16 

నీ శిషుయ్లయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్తిని గాని వారు వానిని సవ్సథ్పరచలేకపోయిరని చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మారుక్ 9:13 => ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

వచనము 17 

అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము ఉందును? 

ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:14 => వారు శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారి చుటుట్ బహు జనులు కూడియుండుటయు 

శాసుత్ర్లు వారితో తరిక్ంచుటయు చూచిరి. 
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మారుక్ 9:15 => వెంటనే జనసమూహమంతయు ఆయనను చూచి, మిగుల విభార్ంతినొంది 

ఆయనయొదద్కు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ ఆయనకు వందనము చేసిరి. 

మారుక్ 9:16 => అపుప్డాయన మీరు దేనిగూరిచ్ వారితో తరిక్ంచుచునాన్రని వారినడుగగా 

మారుక్ 9:17 => జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయయ్ము పటిట్న నా కుమారుని 

నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్తిని; 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:24 => వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ 

సహాయము చేయుమని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 
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మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

మారుక్ 9:28 => ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:37 => మరునాడు వారు ఆ కొండదిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహము ఆయనకు 

ఎదురుగా వచెచ్ను. 

లూకా 9:38 => ఇదిగో ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, నా కుమారుని కటాకిష్ంచుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. వాడు నాకొకక్డే కుమారుడు. 

లూకా 9:39 => ఇదిగో ఒక దయయ్ము వాని పటుట్ను, పటిట్నపుప్డు వాడు అకసామ్తుత్గా కేకలు 

వేయును; నురుగు కారునటుల్ అది వానిని విలవిలలాడించుచు గాయపరచుచు వానిని వదలి 

వదలకుండును.  

లూకా 9:40 => దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత కాలేదని 

మొఱఱ్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

లూకా 9:43 => గనుక అందరు దేవుని మహాతమ్య్మును చూచి ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 1:40 => ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ 

శుదుధ్నిగా చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 
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మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26 => అందుకు పేతురు నీవు లేచి నిలువుము, నేను కూడ నరుడనే అని 

చెపిప్ అతని లేవనెతిత్ 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

లూకా 9:33 => (ఆ యిదద్రు పురుషులు) ఆయన యొదద్నుండి వెళిల్పోవుచుండగా పేతురు యేసుతో 

ఏలినవాడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది, నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు 

మూడు పరణ్శాలలు మేము కటుట్దుమని, తాను చెపిప్నది తానెరుగకయే చెపెప్ను. 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

వచనము 18 

అంతట యేసు ఆ దయయ్మును గదిద్ంపగా అది వానిని వదలిపోయెను; ఆ గడియనుండి ఆ చినన్వాడు 

సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మారుక్ 5:22 => ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను 

నొకడు వచిచ్, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 
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మారుక్ 5:23 => నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద 

నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

లూకా 9:38 => ఇదిగో ఆ జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, నా కుమారుని కటాకిష్ంచుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్ను. వాడు నాకొకక్డే కుమారుడు. 

లూకా 9:39 => ఇదిగో ఒక దయయ్ము వాని పటుట్ను, పటిట్నపుప్డు వాడు అకసామ్తుత్గా కేకలు 

వేయును; నురుగు కారునటుల్ అది వానిని విలవిలలాడించుచు గాయపరచుచు వానిని వదలి 

వదలకుండును.  

లూకా 9:40 => దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత కాలేదని 

మొఱఱ్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

యోహాను 4:46 => తాను నీళుల్ దార్కాష్రసముగా చేసిన గలిలయలోని కానాకు ఆయన తిరిగివచెచ్ను. 

అపుప్డు కపెరన్హూములో ఒక పర్ధాని కుమారుడు రోగియైయుండెను. 

యోహాను 4:47 => యేసు యూదయనుండి గలిలయకు వచెచ్నని అతడు విని ఆయనయొదద్కు వెళిల్, 

తన కుమారుడు చావ సిదధ్మైయుండెను గనుక ఆయనవచిచ్ అతని సవ్సథ్పరచవలెనని వేడుకొనెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మారుక్ 9:17 => జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయయ్ము పటిట్న నా కుమారుని 

నీయొదద్కు తీసికొనివచిచ్తిని; 
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మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:20 => వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని 

విలవిల లాడించెను గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

మారుక్ 9:21 => అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా 

అతడు బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మతత్యి 8:31 => ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి 

పోనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మతత్యి 8:32 => ఆయన వాటిని పొమమ్నగా అవి ఆ మనుషుయ్లను వదలిపెటిట్ ఆ పందులలోనికి 

పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు పర్పాతము నుండి సముదర్ములోనికి వడిగా పరుగెతిత్కొనిపోయి 

నీళల్లో పడి చచెచ్ను. 

యోబు 1:10 => నీవు అతనికిని అతని యింటివారికిని అతనికి కలిగిన సమసత్మునకును చుటుట్ 

కంచె వేసితివి గదా? నీవు అతని చేతిపనిని దీవించుచుండుటచేత అతని ఆసిత్ దేశములో బహుగా 

విసత్రించియునన్ది. 

యోబు 1:11 => అయినను నీవు ఇపుప్డు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమసత్మును 

మొతిత్నయెడల అతడు నీ ముఖము ఎదుటనే దూషించి నినున్ విడిచిపోవును అని యెహోవాతో అనగా 

యోబు 1:12 => యెహోవా ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమసత్మును నీ వశమున ఉనన్ది; అతనికి 

మాతర్ము ఏ హానియు చేయకూడదని అపవాదికి సెలవియయ్గా వాడు యెహోవా సనిన్ధినుండి 

బయలువెళె ల్ను. 

యోబు 1:13 => ఒకదినమున యోబు కుమారులును కుమారెత్లును తమ అనన్యింట 

భోజనముచేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచునుండగా ఒక దూత అతనియొదద్కు వచిచ్ 
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యోబు 1:14 => ఎదుద్లు నాగలి దునున్చు గాడిదలు వాటి సమీపమున మేయుచునుండగా 

షెబాయీయులు వాటిమీద పడి వాటిని పటుట్కొనిపోయి 

యోబు 1:15 => ఖడగ్ముతో పనివారిని హతముచేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:16 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ దేవుని అగిన్ ఆకాశమునుండి 

పడి గొఱఱ్లను పనివారిని రగులబెటిట్ కాలిచ్వేసెను; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:17 => అతడు ఇంక మాటలాడుచుండగా మరియొకడు వచిచ్ కలీద్యులు మూడు 

సమూహములుగా వచిచ్ ఒంటెలమీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడగ్ముచేత పనివారిని చంపిరి; నీకు 

దానిని తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 1:18 => అతడు మాటలాడుచుండగా వేరొకడు వచిచ్ నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును 

తమ అనన్ యింట భోజనము చేయుచు దార్కాష్రసము పానము చేయుచుండగా 

యోబు 1:19 => గొపప్ సుడిగాలి అరణయ్మారగ్ముగా వచిచ్ ఆ యింటి నాలుగు మూలలను కొటట్గా 

అది యౌవనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి; దానిని నీకు తెలియజేయుటకు నేనొకక్డనే 

తపిప్ంచుకొని వచిచ్యునాన్ననెను. 

యోబు 2:7 => కాబటిట్ అపవాది యెహోవా సనిన్ధినుండి బయలువెళిల్, అరికాలు మొదలుకొని 

నడినెతిత్వరకు బాధగల కురుపులతో యోబును మొతెత్ను. 

మారుక్ 5:4 => పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ 

చేతిసంకెళుల్ తెంపి , కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని 

సాధుపరచలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:5 => వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, 

తనున్తాను రాళల్తో గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 
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లూకా 6:18 => అపవితార్తమ్లచేత బాధింపబడినవారును వచిచ్ సవ్సథ్తనొందిరి. 

వచనము 19 

తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతముగా యేసు నొదద్కు వచిచ్ మేమెందుచేత దానిని వెళల్గొటట్లేకపోతిమని 

అడిగిరి. 

మతత్యి 17:19 => తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతముగా యేసు నొదద్కు వచిచ్ మేమెందుచేత దానిని 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని అడిగిరి. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

2 రాజులు 4:29 => అతడు నీ నడుము బిగించుకొని నా దండమును చేతపటుట్కొని పొముమ్; 

ఎవరైనను నీకు ఎదురుపడినయెడల వారికి నమసక్రింపవదుద్; ఎవరైనను నీకు నమసక్రించినయెడల 

వారికి పర్తి మరాయ్ద చేయవదుద్; అకక్డికి పోయి నా దండమును ఆ బాలుని ముఖముమీద పెటుట్మని 

గేహజీకి ఆజఞ్ ఇచిచ్ పంపెను. 

2 రాజులు 4:30 => తలిల్ ఆ మాట విని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నినున్ 

విడువనని చెపప్గా అతడు లేచి ఆమెతో కూడ పోయెను. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

లూకా 9:40 => దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత కాలేదని 

మొఱఱ్పెటుట్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16 => ఆ దయయ్ముపటిట్నవాడు ఎగిరి, వారిమీద పడి, వారిలో ఇదద్రిని 

లొంగదీసి గెలిచెను; అందుచేత వారు దిగంబరులై గాయము తగిలి ఆ యింటనుండి పారిపోయిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

2 రాజులు 4:31 => గేహజీ వారికంటె ముందుగా పోయి ఆ దండమును బాలుని ముఖముమీద 

పెటెట్ను గాని యే శబద్మును రాకపోయెను, ఏమియు వినవచిచ్నటుట్ కనబడలేదు గనుక వాడు ఏలీషాను 

ఎదురొక్నవచిచ్ బాలుడు మేలుకొనలేదని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

వచనము 20 

అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే; మీకు ఆవగింజంత విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను 

చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మతత్యి 6 :30 => నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి నిశచ్యముగా వసత్రములు ధరింపజేయును 

గదా. 

మతత్యి 8:26 => అందుకాయన అలప్విశావ్సులారా, యెందుకు భయపడుచునాన్రని వారితో చెపిప్, 

లేచి గాలిని సముదర్మును గదిద్ంపగా మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మతత్యి 13:58 => వారి అవిశావ్సమునుబటిట్ ఆయన అకక్డ అనేకమైన అదుభ్తములు చేయలేదు. 
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మతత్యి 16:8 => యేసు అది యెరిగి అలప్విశావ్సులారా మనయొదద్ రొటెట్లు లేవని మీలో 

మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

మారుక్ 9:19 => అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో 

నుందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

హెబీర్యులకు 3:16 => విని కోపము పుటిట్ంచినవారెవరు? మోషేచేత నడిపింపబడి ఐగుపుత్లోనుండి 

బయలుదేరి వచిచ్నవారందరే గదా 

హెబీర్యులకు 3:17 => ఎవరిమీద నలువది ఏండుల్ ఆయన కోపగించెను? పాపము చేసినవారి 

మీదనే గదా? వారి శవములు అరణయ్ములో రాలిపోయెను. 

హెబీర్యులకు 3:18 => తన విశార్ంతిలో పర్వేశింపరని యెవరినిగూరిచ్ పర్మాణము చేసెను? 

అవిధేయులైనవారినిగూరిచ్యే గదా 

హెబీర్యులకు 3:19 => కాగా అవిశావ్సముచేతనే వారు పర్వేశింపలేకపోయిరని గర్హించుచునాన్ము. 

నిరగ్మకాండము 10:3 => కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు 

చెపిప్రి హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 
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నిరగ్మకాండము 16:28 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా ఆజఞ్లను 

నా ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడువనొలల్రు? 

సంఖాయ్కాండము 14:11 => యెహోవా ఎనాన్ళల్వరకు ఈ పర్జలు ననున్ అలక్షయ్ము చేయుదురు? 

ఎనాన్ళల్వరకు నేను వారి మధయ్ను చేసిన సూచక కిర్యలనిన్టిని చూచి ననున్ నమమ్కయుందురు? 

సంఖాయ్కాండము 14:27 => నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడ డ్ సమాజమును నేనెంతవరకు 

సహింపవలెను? ఇశార్యేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను వినియునాన్ను. 

కీరత్నలు 95:10 => నలువది ఏండల్కాలము ఆ తరమువారివలన నేను విసికి వారు హృదయమున 

తపిప్పోవు పర్జలు వారు నా మారగ్ములు తెలిసికొనలేదని అనుకొంటిని. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 6:9 => సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎపుప్డు నిదర్లేచెదవు?  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:18 => యించుమించు నలువది ఏండల్మటుట్కు అరణయ్ములో వారి 

చేషట్లను సహించెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:5 => వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు 

కళంకులు మూరఖ్తగల వకర్వంశము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20 => ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి 

కడపటిసిథ్తి యేమగునో చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు. 
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యెహోషువ 7:7 => అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి 

మముమ్ను అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము యొరాద్ను 

అవతల నివసించుట మేలు. 

కీరత్నలు 62:3 => ఒరుగుచునన్ గోడను పడబోవు కంచెను ఒకడు పడదోర్యునటుల్ మీరందరు 

ఎనాన్ళుల్ ఒకని పడదోర్య చూచుదురు? 

కీరత్నలు 82:2 => ఎంతకాలము మీరు అనాయ్యముగా తీరుప్తీరుచ్దురు? ఎంతకాలము 

భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుదురు?(సెలా.) 

యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 

మతత్యి 17:26 => అతడు అనుయ్లయొదద్నే అని చెపప్గా యేసు అలాగైతే కుమారులు సవ్తంతుర్లే. 

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

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 21 

మీకు అసాధయ్మైనది ఏదియు నుండదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 

మారుక్ 1:34 => ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన 

దయయ్ములను వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను 

మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 5:8 => ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:25 => జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన 

చెవిటిదయయ్మా, వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ 

ఆ అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచెను. 

మారుక్ 9:26 => అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు 

చచిచ్నవానివలె ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

మారుక్ 9:27 => అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

లూకా 4:35 => అందుకు యేసు ఊరకుండుము, ఇతనిని వదలి పొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా, 

దయయ్ము వానిని వారి మధయ్ను పడదోర్సి వానికి ఏ హానియు చేయక వదలిపోయెను. 
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లూకా 4:36 => అందుకందరు విసమ్యమొంది ఇది ఎటిట్ మాట? ఈయన అధికారముతోను 

బలముతోను అపవితార్తమ్లకు ఆజాఞ్పింపగానే అవి వదలిపోవుచునన్వని యొకనితోనొకడు చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 

లూకా 8:29 => ఏలయనగా ఆయన ఆ మనుషుయ్ని విడిచి వెలుపలికి రమమ్ని ఆ అపవితార్తమ్కు 

ఆజాఞ్పించెను. అది అనేక పరాయ్యములు వానిని పటుట్చువచెచ్ను గనుక వానిని గొలుసులతోను 

కాలిసంకెళల్తోను కటిట్ కావలియందుంచిరి గాని, వాడు బంధకములను తెంపగా దయయ్ము వానిని 

అడవిలోనికి తరుముకొని పోయెను. 

లూకా 9:42 => వాడు వచుచ్చుండగా ఆ దయయ్ము వానిని పడదోర్సి, విలవిలలాడించెను; యేసు ఆ 

అపవితార్తమ్ను గదిద్ంచి బాలుని సవ్సథ్పరచి వాని తండిర్కపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18 => ఆమె ఈలాగు అనేక దినములు చేయుచుండెను గనుక పౌలు 

వాయ్కులపడి దానివైపు తిరిగి నీవు ఈమెను వదలిపొమమ్ని యేసుకీర్సుత్ నామమున ఆజాఞ్పించుచునాన్నని 

ఆ దయయ్ముతో చెపెప్ను; వెంటనే అది ఆమెను వదలిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:14 => యూదుడైన సెక్వయను ఒక పర్ధానయాజకుని కుమారులు 

ఏడుగురు ఆలాగు చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15 => అందుకు ఆ దయయ్ము నేను యేసును గురెత్రుగుదును, 

పౌలునుకూడ ఎరుగుదును, గాని మీరెవరని అడుగగా 

మతత్యి 9:22 => యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి కుమారీ, ధైరయ్ముగా ఉండుము, నీ 

విశావ్సము నినున్ బాగుపరచెనని చెపప్గా ఆ గడియనుండి ఆ సతరీ బాగుపడెను. 
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మతత్యి 15:28 => అందుకు యేసు అమామ్, నీ విశావ్సము గొపప్ది; నీవు కోరినటే ట్ నీకు అవునుగాక 

అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమారెత్ సవ్సథ్తనొందెను. 

యోహాను 4:52 => ఏ గంటకు వాడు బాగుపడసాగెనని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నినన్ ఒంటి 

గంటకు జవ్రము వానిని విడిచెనని అతనితో చెపిప్రి.  

యోహాను 4:53 => నీ కుమారుడు బర్దికియునాన్డని యేసు తనతో చెపిప్న గంట అదే అని తండిర్ 

తెలిసికొనెను గనుక అతడును అతని యింటివారందరును నమిమ్రి. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

వచనము 22 

వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల చేతికి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మారుక్ 4:10 => ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ 

ఉండినవారు ఆ ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

మారుక్ 9:28 => ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

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. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

కీరత్నలు 106:34 => యెహోవా వారికి ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అనయ్జనులను నాశనము 

చేయకపోయిరి. 
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మతత్యి 17:16 => నీ శిషుయ్లయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్తిని గాని వారు వానిని 

సవ్సథ్పరచలేకపోయిరని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మారుక్ 9:18 => అది ఎకక్డ వానిని పటుట్నో అకక్డ వానిని పడదోర్యును; అపుప్డు వాడు నురుగు 

కారుచ్కొని, పండుల్ కొరుకుకొని మూరిచ్లుల్ను; దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను అడిగితిని గాని అది 

వారిచేత కాలేదని ఆయనతో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

2 కొరిందీయులకు 6:13 => మీయెడల మాకునన్ అంతఃకరణమునకు పర్తిఫలముగా మీరును మీ 

హృదయములను విశాలపరచుకొనుడి; మీరు నా పిలల్లని మీతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 23 

వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా వారు బహుగా 

దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 
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మతత్యి 14:31 => వెంటనే యేసు చెయియ్చాపి అతని పటుట్కొని అలప్విశావ్సీ, యెందుకు 

సందేహపడితివని అతనితో చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:19 => కాగా అవిశావ్సముచేతనే వారు పర్వేశింపలేకపోయిరని గర్హించుచునాన్ము. 

మతత్యి 21:21 => అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ 

అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి 

సముదర్ములో పడవేయబడుదువు గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను 

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:31 => అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు 

భూమిమీదనునన్ వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 
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లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 20:12 => అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లయెదుట నా పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును 

నేను వారికిచిచ్న దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 

యెహోషువ 7:7 => అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి 

మముమ్ను అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము యొరాద్ను 

అవతల నివసించుట మేలు. 

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 16:20 => ఆమె సమోస్నూ, ఫిలిషీత్యులు నీమీద పడుచునాన్రనగా అతడు 

నిదర్మేలుకొని యెపప్టియటుల్ నేను బయలుదేరి విడజిముమ్కొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా 

తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. 

యోబు 22:30 => నిరోద్షికానివానినైనను ఆయన విడిపించును. అతడు నీచేతుల శుదిధ్వలన 

విడిపింపబడును. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 8:13 => అంతట యేసు ఇక వెళుళ్ము; నీవు విశవ్సించిన పర్కారము నీకు అవునుగాకని 

శతాధిపతితో చెపెప్ను. ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు సవ్సథ్తనొందెను. 

మతత్యి 14:29 => ఆయన రమమ్నగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొదద్కు వెళుల్టకు నీళల్మీద నడచెను 

గాని 

మతత్యి 17:16 => నీ శిషుయ్లయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్తిని గాని వారు వానిని 

సవ్సథ్పరచలేకపోయిరని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 5:36 => యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని 

సమాజమందిరపు అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 9:28 => ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 8:25 => అపుప్డాయన మీ విశావ్సమెకక్డ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడి 

ఈయన గాలికిని నీళల్కును ఆజాఞ్పింపగా అవి లోబడుచునన్వే; ఈయన యెవరో అని యొకనితోనొకడు 

చెపుప్కొని ఆశచ్రయ్పడిరి 

లూకా 9:40 => దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత కాలేదని 

మొఱఱ్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 12:28 => నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలో వేయబడు అడవిగడిడ్ని దేవుడీలాగు 

అలంకరించినయెడల, అలప్విశావ్సులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశచ్యముగా వసత్రములనిచుచ్ను. 

లూకా 13:19 => ఒక మనుషుయ్డు తీసికొనిపోయి తన తోటలో వేసిన ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

అది పెరిగి వృక్షమాయెను; ఆకాశపకుష్లు దాని కొమమ్లయందు నివసించెననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

వచనము 24 
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వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్నపుప్డు అరషెకెలు అను పనున్ వసూలుచేయువారు పేతురునొదద్కు 

వచిచ్ మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెలిల్ంపడా అని యడుగగా చెలిల్ంచుననెను. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

1 రాజులు 17:21 => ఆ చినన్వానిమీద ముమామ్రు తాను పారచాచుకొని యెహోవా నా దేవా, నా 

మొఱఱ్ ఆలకించి యీ చినన్వానికి పార్ణము మరల రానిమమ్ని యెహోవాకు పార్రిథ్ంపగా 

దానియేలు 9:3 => అంతట నేను గోనెపటట్ కటుట్కొని, ధూళి తలపైన వేసికొని ఉపవాసముండి, 

పార్రథ్న విజాఞ్పనలు చేయుటకై పర్భువగు దేవుని యెదుట నా మనసుస్ను నిబబ్రము చేసికొంటిని. 

మారుక్ 9:29 => అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది 

వదలిపోవుట అసాధయ్మని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2 => వారు పర్భువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా 

పరిశుదాధ్తమ్ నేను బరన్బాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు పర్తేయ్కపరచుడని వారితో 

చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3 => అంతట వారు ఉపవాసముండి పార్రథ్నచేసి వారిమీద చేతులుంచి 

వారిని పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23 => మరియు పర్తి సంఘములో వారికి పెదద్లను ఏరప్రచి, 

ఉపవాసముండి, పార్రథ్నచేసి, వారు నమిమ్న పర్భువునకు వారిని అపప్గించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 
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2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

లూకా 9:40 => దానిని వెళల్గొటుట్డని నీ శిషుయ్లను వేడుకొంటిని గాని వారిచేత కాలేదని 

మొఱఱ్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

వచనము 25 

అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ సీమోనా, నీకేమి 

తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 20:17 => యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది 

శిషుయ్లను ఏకాంతముగా తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

Page  of 2230 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 9:30 => వారకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయ గుండా వెళుల్చుండిరి; అది ఎవనికిని 

తెలియుట ఆయనకిషట్ము లేకపోయెను; 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసుత్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 
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లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషు ఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మతత్యి 26:16 => వాడపప్టినుండి ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము 

కనిపెటుట్చుండెను. 

మతత్యి 26:46 => లెండి వెళుల్దము; ఇదిగో ననున్ అపప్గించువాడు సమీపించియునాన్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

వచనము 26 

అతడు అనుయ్లయొదద్నే అని చెపప్గా యేసు అలాగైతే కుమారులు సవ్తంతుర్లే. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 
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కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 22:31 => వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు ఆయన 

నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 
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జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:25 => ఆయననుగూరిచ్ దావీదు ఇటల్నెను నేనెలల్పుప్డు నా యెదుట 

పర్భువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడిపారశ్వ్మున నునాన్డు గనుక నేను కదలచ్బడను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:26 => కావున నా హృదయము ఉలల్సించెను; నా నాలుక ఆనందించెను 

మరియు నా శరీరము కూడ నిరీక్షణ గలిగి నిలకడగా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27 => నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:28 => నాకు జీవమారగ్ములు తెలిపితివి నీ దరశ్నమనుగర్హించి ననున్ 

ఉలాల్సముతో నింపెదవు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళిల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

యోహాను 16:6 => నేను ఈ సంగతులు మీతో చెపిప్నందున మీ హృదయము ధుఃఖముతో 

నిండియునన్ది. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:21 => సతరీ పర్సవించునపుప్డు ఆమె గడియ వచెచ్ను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే 

శిశువు పుటట్గానే లోకమందు నరుడొకడు పుటెట్నను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జాఞ్పకము 

చేసికొనదు. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 

ఆదికాండము 22:4 => మూడవనాడు అబార్హాము కనున్లెతిత్ దూరమునుండి ఆ చోటు చూచి 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 
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మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 

లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 
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వచనము 27 

అయినను మనము వారికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండునటుల్ నీవు సముదర్మునకు పోయి, 

గాలము వేసి, మొదట పైకివచుచ్ చేపను పటుట్కొని, దాని నోరు తెరచినయెడల ఒక షెకెలు దొరుకును; 

దానిని తీసికొని నాకొరకును నీకొరకును వారికిమమ్ని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 9:33 => అంతట వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్రి. వారు ఎవడు గొపప్వాడని మారగ్మున 

ఒకనితో ఒకడు వాదించిరి గనుక 

నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

నిరగ్మకాండము 38:26 => ఈ పనున్ ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి లెకక్లో 

చేరిన వారందరిలో, అనగా ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబది మందిలో తలకొకటికి 

అరతులము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => మరియు దేవుని సేవకుడైన మోషే అరణయ్మందు ఇశార్యేలీయులకు 

నిరణ్యించిన కానుకను యెహోవా యొదద్కు జనులు తేవలెనని యూదాలోను యెరూషలేములోను వారు 

చాటించిరి. 

నెహెమాయ్ 10:32 => మరియు మన దేవుని మందిరపు సేవ నిమితత్ము పర్తి సంవతస్రము తులము 

వెండిలో మూడవ వంతు ఇచెచ్దమని నిబంధన చేసికొంటిమి. 

మతత్యి 4:13 => నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల పార్ంతములలో 

సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్ కాపురముండెను.  

మతత్యి 11:23 => కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్నకు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. నీలో చేయబడిన అదుభ్తములు సొదొమలో చేయబడినయెడల అది 

నేటివరకు నిలిచియుండును. 
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మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 
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వచనము 1 

ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 

ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:3 => అనుయ్ని నిరబ్ంధింపవచుచ్ను గాని నీ సహోదరునియొదద్నునన్ 

దానిని విడిచిపెటట్వలెను. 

ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 

మతత్యి 8:14 => తరువాత యేసు పేతురింటిలో పర్వేశించి, జవ్రముతో పడియునన్ అతని అతత్ను 

చూచి 
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మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:15 => మేము పర్భువు మాటనుబటిట్ మీతో చెపుప్నదేమనగా, పర్భువు 

రాకడవరకు సజీవులమై నిలిచియుండు మనము నిదిర్ంచినవారికంటె ముందుగా ఆయన సనిన్ధి 

చేరము. 

వచనము 2 

ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ యిటల్నెను 

మతత్యి 17:17 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరమువారలారా, మీతో నేనెంతకాలము 

ఉందును? ఎంతవరకు మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:3 => అనుయ్ని నిరబ్ంధింపవచుచ్ను గాని నీ సహోదరునియొదద్నునన్ 

దానిని విడిచిపెటట్వలెను. 

1 సమూయేలు 17:25 => ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు వచుచ్చునన్ ఆ మనిషిని చూచితిరే; నిజముగా 

ఇశార్యేలీయులను తిరసక్రించుటకై వాడు బయలుదేరుచునాన్డు, వానిని చంపినవానికి రాజు బహుగ 
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ఐశవ్రయ్ము కలుగజేసి తన కుమారెత్నిచిచ్ పెండిల్చేసి వాని తండిర్ ఇంటివారిని ఇశార్యేలీయులలో 

సవ్తంతుర్లుగా చేయుననగా 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

వచనము 3 

మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 
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రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 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. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:22 => పర్తి విధమైన కీడునకును దూరముగా ఉండుడి. 

తీతుకు 2:7 => పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూరిచ్ చెడుమాట యేదియు చెపప్నేరక 

సిగుగ్పడునటుల్ అనిన్టియందు నినున్ నీవే సతాక్రయ్ముల విషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.  

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

ఆదికాండము 1:28 => దేవుడు వారిని ఆశీరవ్దించెను; ఎటల్నగా మీరు ఫలించి అభివృదిధ్పొంది 

విసత్రించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముదర్పు చేపలను ఆకాశ పకుష్లను 

భూమిమీద పార్కు పర్తి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 17:4 => ఆ వాగు నీరు నీవు తార్గుదువు, అచచ్టికి నీకు ఆహారము తెచుచ్నటుల్ నేను 

కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితినని అతనికి తెలియజేయగా 

కీరత్నలు 8:8 => సముదర్మారగ్ములలో సంచరించువాటి ననిన్టిని వాని పాదములకిర్ంద నీవు 

ఉంచియునాన్వు. 

యోనా 1:17 => గొపప్ మతస్య్ము ఒకటి యోనాను మింగవలెనని యెహోవా నియమించి యుండగా 

యోనా మూడు దినములు ఆ మతస్య్ము యొకక్ కడుపులో నుండెను. 

యోనా 2:10 => అంతలో యెహోవా మతస్య్మునకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా అది యోనాను నేలమీద 

కకిక్వేసెను. 

హెబీర్యులకు 2:7 => నీవు దేవదూతలకంటె వానిని కొంచెము తకుక్వవానిగా చేసితివి 

మహిమాపర్భావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి నీచేతి పనులమీద వానికధికారము 

అనుగర్హించితివి వాని పాదములకిర్ంద సమసత్మును ఉంచితివి. 

హెబీర్యులకు 2:8 => ఆయన సమసత్మును లోపరచినపుప్డు వానికి లోపరచకుండ దేనిని 

విడిచిపెటట్లేదు. పర్సుత్తమందు మనము సమసత్మును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు గాని  

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 
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యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

హబకూక్కు 1:15 => వాడు గాలము వేసి మానవులనందరిని గుచిచ్ లాగియునాన్డు, ఉరులు ఒగిగ్ 

చికిక్ంచుకొనుచునాన్డు, వాడు తన వలతో వారిని కూరుచ్కొని సంతోషపడి గంతులువేయుచునాన్డు.  

లూకా 5:4 => ఆయన బోధించుట చాలించిన తరువాత నీవు దోనెను లోతునకు నడిపించి, చేపలు 

పటుట్టకు మీ వలలు వేయుడని సీమోనుతో చెపప్గా 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

వచనము 4 

కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో గొపప్వాడు. 

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 

మారుక్ 9:35 => వారు ఊరకుండిరి. అపుప్డాయన కూరుచ్ండి పండెర్ండుమందిని పిలిచి ఎవడైనను 

మొదటివాడై యుండగోరినయెడల, వాడందరిలో కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై 

యుండవలెనని చెపిప్ 

మారుక్ 9:36 => యొక చినన్బిడ డ్ను తీసికొని వారి మధయ్ను నిలువబెటిట్, వానిని ఎతిత్ కౌగిలించుకొని 
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మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:24 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఈ మాట విని ఆ యిదద్రు సహోదరులమీద 

కోపపడిరి 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 
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మారుక్ 9:34 => ఆయన ఇంట ఉనన్పుప్డు మారగ్మున మీరు ఒకరితో ఒకరు దేనినిగూరిచ్ 

వాదించుచుంటిరని వారినడుగగా 

మారుక్ 10:35 => జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

బోధకుడా, మేము అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 

మారుక్ 10:36 => ఆయన నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని వారినడిగెను. 

మారుక్ 10:37 => వారు నీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును 

కూరుచ్ండునటుల్ మాకు దయచేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 

మారుక్ 10:39 => అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ 

బాపిత్సమ్ము మీరు పొందెదరు, గాని 

మారుక్ 10:40 => నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది 

ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:41 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద 

కోపపడసాగిరి. 

మారుక్ 10:42 => యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనులలో అధికారులని 

యెంచబడినవారు వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయుదురు; వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము 

చేయుదురని మీకు తెలియును. 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:44 => మీలో ఎవడైనను పర్ముఖుడై యుండగోరినయెడల, వాడు అందరికి దాసుడై 

యుండవలెను. 
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మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

లూకా 9:47 => యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి, ఒక చినన్ బిడ డ్ను తీసికొని తనయొదద్ 

నిలువబెటిట్. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 

లూకా 22:25 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనములలో రాజులు వారిమీద పర్భుతవ్ము 

చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉపకారులనబడుదురు. 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

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. 
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మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల 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. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడ డ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:19 => వారియెదుట దర్వయ్ము పెటిట్ నేనెవనిమీద చేతులుంచుదునో వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్ను పొందునటుల్ ఈ అధికారము నాకియుయ్డని అడిగెను. 

రోమీయులకు 12:3 => తనున్తాను ఎంచుకొనతగిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఎంచుకొనక, దేవుడు 

ఒకొక్కనికి విభజించి యిచిచ్న విశావ్స పరిమాణ పర్కారము, తాను సవ్సథ్బుదిధ్ గలవాడగుటకై 

తగినరీతిగా తనున్ ఎంచుకొనవలెనని, నాకు అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ మీలోనునన్ పర్తి 

వానితోను చెపుప్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 
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వచనము 5 

మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

యిరిమ్యా 1:7 => యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నేను బాలుడననవదుద్; నేను నినున్ 

పంపువారందరియొదద్కు నీవు పోవలెను, నీకాజాఞ్పించిన సంగతులనిన్యు చెపప్వలెను. 

మారుక్ 9:36 => యొక చినన్బిడ డ్ను తీసికొని వారి మధయ్ను నిలువబెటిట్, వానిని ఎతిత్ కౌగిలించుకొని 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 34:11 => పిలల్లారా, మీరు వచిచ్ నా మాట వినుడి. యెహోవాయందలి భయభకుత్లు మీకు 

నేరెప్దను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

లూకా 9:47 => యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి, ఒక చినన్ బిడ డ్ను తీసికొని తనయొదద్ 

నిలువబెటిట్. 

వచనము 6 

నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెదద్ 

తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట వానికి మేలు. 

Page  of 2251 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

కీరత్నలు 51:10 => దేవా, నాయందు శుదధ్హృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో 

సిథ్రమైన మనసుస్ను నూతనముగా పుటిట్ంచుము.  
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కీరత్నలు 51:11 => నీ సనిన్ధిలోనుండి ననున్ తోర్సివేయకుము నీ పరిశుదాధ్తమ్ను నాయొదద్నుండి 

తీసివేయకుము. 

కీరత్నలు 51:12 => నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుటిట్ంచుము సమమ్తిగల మనసుస్ కలుగజేసి 

ననున్ దృఢపరచుము. 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:12 => వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, 

వారు చూచుటకైతే చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును 

అనిన్యు ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19 => పర్భువు సముఖమునుండి విశార్ంతికాలములు వచుచ్నటుల్ను 

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. 

యాకోబు 5:19 => నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతయ్ము నుండి తొలగిపోయినపుప్డు 

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళిల్ంచినయెడల 
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యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళిల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

మారుక్ 10:15 => చినన్బిడ డ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడ డ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

లూకా 18:17 => చినన్బిడ డ్వలె దేవుని రాజయ్ము అంగీకరింపనివాడు దానిలో ఎంతమాతర్మును 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను.  

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 13:24 => ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశింప పోరాడుడి; అనేకులు 

పర్వేశింపజూతురు గాని వారివలన కాదని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

కీరత్నలు 51:13 => అపుప్డు అతికర్మము చేయువారికి నీ తోర్వలను బోధించెదను పాపులును నీ 

తటుట్ తిరుగుదురు. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 19:14 => ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను 

అటంకపరచక వారిని నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 
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మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:23 => అపుప్డు యేసు చుటుట్ చూచి ఆసిత్గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట 

ఎంతో దురల్భమని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

వచనము 7 

అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, యెవనివలన 

అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

Page  of 2256 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

కీరత్నలు 131:1 => యెహోవా, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు నా కనున్లు మీదు 

చూచునవి కావు నాకు అందనివాటి యందైనను గొపప్వాటి యందైనను నేను అభాయ్సము 

చేసికొనుటలేదు. 

కీరత్నలు 131:2 => నేను నా పార్ణమును నిమమ్ళ పరచుకొనియునాన్ను సముదాయించుకొని 

యునాన్ను చనుపాలు విడిచిన పిలల్ తన తలిల్యొదద్ నునన్టుల్ చనుపాలు విడిచిన పిలల్యునన్టుల్ నా 

పార్ణము నాయొదద్ నునన్ది.  

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 
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మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 20:27 => మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

1 సమూయేలు 15:17 => అందుకు సమూయేలు నీ దృషిట్కి నీవు అలుప్డవుగా ఉనన్పుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములకు శిరసుస్వైతివి, యెహోవా నినున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

అభిషేకించెను. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యిరిమ్యా 13:18 => రాజును తలిల్యైన రాణిని చూచి ఇటల్నుము మీ శిరోభూషణములును 

తలమీదనునన్ మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; కుర్ంగి కూరుచ్ండుడి. 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

మతత్యి 20:25 => గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు 

తెలియును. 
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మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడ డ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31 => అతడు ఎవడైనను నాకు తోర్వ చూపకుంటే ఏలాగు 

గర్హింపగలనని చెపిప్, రథమెకిక్ తనతో కూరుచ్ండమని ఫిలిపుప్ను వేడుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:26 => పిర్సిక్లల్ అకులయు విని, అతని చేరుచ్కొని దేవుని మారగ్ము మరి 

పూరిత్గా అతనికి విశదపరచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 3:18 => ఎవడును తనున్తాను మోసపరచుకొనకూడదు. మీలో ఎవడైనను ఈ 

లోకమందు తాను జాఞ్నినని అనుకొనినయెడల, జాఞ్ని అగునటుట్ వెఱిఱ్వాడు కావలెను. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

వచనము 8 

కాగా నీ చెయియ్యైనను నీ పాదమైనను నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల, దానిని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండుచేతులును రెండు పాదములును కలిగి నితాయ్గిన్లో పడవేయబడుటకంటె 

కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 
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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. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 9:41 => మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన 

ఫలము పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 
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గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

యోహాను 1:12 => తనున్ ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమునందు 

విశావ్సముంచినవారికి, దేవుని పిలల్లగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

వచనము 9 

నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి పారవేయుము; రెండు కనున్లు 

గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 
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జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 
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రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 10:32 => 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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6 => పర్భువైన యేసు తన పర్భావమును కనుపరచు దూతలతో కూడ 

పరలోకమునుండి అగిన్జావ్లలలో పర్తయ్క్షమై, 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

నిరగ్మకాండము 15:5 => అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 
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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. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

రోమీయులకు 14:20 => భోజనము నిమితత్ము దేవుని పనిని పాడుచేయకుడి; సమసత్ పదారథ్ములు 

పవితర్ములే గాని అనుమానముతో తినువానికి అది దోషము. 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

2 కొరిందీయులకు 6:3 => ఇదిగో ఇపుప్డే మికిక్లి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ 

దినము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

వచనము 10 

ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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ఆదికాండము 13:7 => అపుప్డు అబార్ము పశువుల కాపరులకును లోతు పశువుల కాపరులకును 

కలహము పుటెట్ను. ఆ కాలమందు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు ఆ దేశములో కాపురముండిరి. 

1 సమూయేలు 2:17 => అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయుటయందు 

అసహయ్పడుటకు ఆ యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారి పాపము యెహోవా సనిన్ధిని బహు 

గొపప్దాయెను. 

1 సమూయేలు 2:22 => ఏలీ బహు వృదుధ్డాయెను. ఇశార్యేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన 

కారయ్ములనిన్యు, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్రకు సేవ చేయుటకువచిచ్న సతరీలతో 

శయనించుటయను మాట చెవినిపడగా వారిని పిలిచి యిటల్నెను 

1 సమూయేలు 2:23 => ఈ జనులముందర మీరు చేసిన చెడ డ్కారయ్ములు నాకు వినబడినవి. 

ఈలాటి కారయ్ములు మీరెందుకు చేయుచునాన్రు? 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 

1 సమూయేలు 2:25 => నరునికి నరుడు తపుప్చేసిన యెడల దేవుడు విమరశ్చేయును గాని యెవరైన 

యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజాఞ్పనము చేయును? అనెను. 

అయితే యెహోవా వారిని చంపదలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండిర్యొకక్ మొఱఱ్ను 

వినకపోయిరి. 

2 సమూయేలు 12:14 => అయితే ఈ కారయ్మువలన యెహోవాను దూషించుటకు ఆయన 

శతుర్వులకు నీవు గొపప్ హేతువు కలుగజేసితివి  

లూకా 17:1 => ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను అభయ్ంతరములు రాకపోవుట అసాధయ్ముకాని అవి 

ఎవనివలన వచుచ్నో వానికి శర్మ. 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 
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1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 

1 తిమోతి 6:1 => దేవుని నామమును ఆయన బోధయు దూషింపబడకుండునటుల్ దాసతవ్మను 

కాడికిర్ంద ఉనన్వారందరును, తమ యజమానులు పూరణ్మైన ఘనతకు పాతుర్లని యెంచవలెను. 

తీతుకు 2:5 => మంచి ఉపదేశము చేయువారునై యుండవలెననియు బోధించుము. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:19 => మీలో యోగుయ్లైన వారెవరో కనబడునటుల్ మీలో 

భినాన్భిపార్యములుండక తపప్దు.  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది 

మీకు జాఞ్పకము లేదా? 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:6 => కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని వానిని 

అడ డ్గించునది ఏదో అది మీరెరుగుదురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:7 => ధరమ్విరోధసంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కిర్య చేయుచునన్ది 

గాని, యిదివరకు అడ డ్గించుచునన్వాడు మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడ డ్గించును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:8 => అపుప్డా ధరమ్విరోధి బయలుపరచబడును. పర్భువైన యేసు తన నోటి 

యూపిరిచేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన పర్కాశముచేత నాశనము చేయును. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసముచేయు శకిత్ని దేవుడు వారికి 

పంపుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 
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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. 

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. 

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. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 
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మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 
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మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

Page  of 2271 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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. 

2 పేతురు 2:16 => ఆ బిలాము దురీన్తివలన కలుగు బహుమానమును పేర్మించెను; అయితే తాను 

చేసిన అతికర్మము నిమితత్ము అతడు గదిద్ంపబడెను, ఎటల్నగా నోరులేని గారద్భము మానవసవ్రముతో 

మాటలాడి ఆ పర్వకత్ యొకక్ వెఱిఱ్తనము అడ డ్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

యూదా 1:11 => అయోయ్ వారికి శర్మ. వారు కయీను నడిచిన మారగ్మున నడిచిరి, బహుమానము 

పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తపుప్తోర్వలో ఆతురముగా పరుగెతిత్రి, కోరహు చేసినటుట్ తిరసాక్రము 

చేసి నశించిరి 

యూదా 1:12 => వీరు నిరభ్యముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తముమ్నుతాము నిరభ్యముగా 

పోషించుకొనుచు, మీ పేర్మవిందులలో దొంగ మెటట్లుగా ఉనాన్రు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు 

కొటుట్కొనిపోవు నిరజ్ల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచిచ్ వేళల్తో 

పెళల్గింపబడిన చెటుల్గాను, 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 
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పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకిత్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

సంఖాయ్కాండము 32:15 => మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ 

అరణయ్ములో జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

1 సమూయేలు 2:24 => నా కుమారులారా, యీలాగు చేయవదుద్, నాకు వినబడినది మంచిది 

కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతికర్మింప చేయుచునాన్రు. 
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1 రాజులు 14:16 => మరియు తానే పాపముచేసి ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకై కారకుడైన 

యరొబాము పాపములనుబటిట్ ఆయన ఇశార్యేలువారిని అపప్గింపబోవుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 73:15 => ఈలాగు ముచచ్టింతునని నేననుకొనినయెడల నేను నీ కుమారుల వంశమును 

మోసపుచిచ్నవాడ నగుదును. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 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 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

రోమీయులకు 16:17 => సహోదరులారా, మీరు నేరుచ్కొనిన బోధకు వయ్తిరేకముగా భేదములను 

ఆటంకములను కలుగజేయువారిని కనిపెటిట్యుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను. 

వారిలోనుండి తొలగిపోవుడి. 
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1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

1 యోహాను 2:10 => తన సహోదరుని పేర్మించువాడు వెలుగులో ఉనన్వాడు; అతనియందు 

అభయ్ంతరకారణమేదియు లేదు. 

వచనము 11 

మీకేమి తోచును? ఒక మనుషుయ్నికి నూరు గొఱఱ్లుండగా వాటిలో ఒకటి తపిప్పోయినయెడల  

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 14:3 => ఏలయనగా నీవు నీ సోదరుడైన ఫిలిపుప్ భారయ్యగు హేరోదియను ఉంచుకొనుట 

నాయ్యము కాదని యోహాను చెపప్గా, 

మతత్యి 14:4 => హేరోదు ఆమె నిమితత్ము యోహానును పటుట్కొని బంధించి చెరసాలలో 

వేయించియుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6 => నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ 

కుమారెత్యేగాని నీ కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:7 => భూమియొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకు నీకు 

సమీపముగానుండినను నీకు దూరముగానుండినను, నీ చుటుట్నుండు జనముల దేవతలలో నీవును నీ 

పితరులును ఎరుగని యితర దేవతలను పూజింతము రమమ్ని రహసయ్ముగా నినున్ పేర్రేపించినయెడల 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 13:8 => వారి మాటకు సమమ్తింపకూడదు; వారిమాట వినకూడదు, 

వారిని కటాకిష్ంపకూడదు; వారియందు జాలిపడకూడదు, వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా 

వారిని చంపవలెను. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:27 => మరియు ఎవడైనను తన సిలువను మోసికొని ననున్ వెంబడింపనియెడల వాడు నా 

శిషుయ్డు కానేరడు. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

యెషయా 2:20 => ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునపుప్డు ఆయన భీకర 

సనిన్ధినుండియు ఆయన పర్భావ మాహాతమ్య్మునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను  
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యెషయా 2:21 => దూరవలెననన్ ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి 

విగర్హములను సువరణ్ విగర్హములను ఎలుకలకును గబిబ్లములకును పారవేయుదురు. 

యెషయా 30:22 => చెకక్బడిన మీ వెండి పర్తిమల కపుప్ను పోతపోసిన మీ బంగారు విగర్హముల 

బటట్లను మీరు అపవితర్పరతురు హేయములని వాటిని పారవేయుదురు. లేచిపొమమ్ని దానితో 

చెపుప్దురు.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

రోమీయులకు 13:12 => రాతిర్ చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉనన్ది గనుక మనము అంధకార 

కిర్యలను విసరిజ్ంచి, తేజసస్ంబంధమైన యుదోధ్పకరణములు ధరించుకొందము. 

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, 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 
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యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

సామెతలు 23:2 => నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 
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యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

వచనము 12 

తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళిల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

మతత్యి 19:17 => అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? 

మంచివాడొకక్డే. నీవు జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ 

ఆజఞ్లని ఆయనను అడుగగ 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

హెబీర్యులకు 4:11 => కాబటిట్ అవిధేయతవలన వారు పడిపోయినటుల్గా మనలో ఎవడును 

పడిపోకుండ ఆ విశార్ంతిలో పర్వేశించుటకు జాగర్తత్పడుదము. 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 
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మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

లూకా 9:24 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పొగొటుట్కొనును, నా నిమితత్మై తన 

పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దానిని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 9:25 => ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి, తనున్ తాను పోగొటుట్కొనినయెడల, లేక 

నషట్పరచుకొనినయెడల వానికేమి పర్యోజనము? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

కీరత్నలు 18:23 => దోషకిర్యలు నేను చేయనొలల్కుంటిని ఆయన దృషిట్కి నేను యథారుథ్డనైతిని. 

సామెతలు 23:2 => నీవు తిండిపోతువైనయెడల నీ గొంతుకకు కతిత్ పెటుట్కొనుము. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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వచనము 13 

వాడు దాని కనుగొనినయెడల తొంబదితొమిమ్ది గొఱఱ్లనుగూరిచ్ సంతోషించునంతకంటె దానినిగూరిచ్ 

యెకుక్వగా సంతోషించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

మతత్యి 18:14 => ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ 

చితత్ముకాదు. 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

కీరత్నలు 15:4 => అతని దృషిట్కి నీచుడు అసహుయ్డు అతడు యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

గలవారిని సనామ్నించును అతడు పర్మాణము చేయగా నషట్ము కలిగినను మాట తపప్డు. 

జెకరాయ్ 4:10 => కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించినవాడెవడు? లోకమంతటను 

సంచారము చేయు యెహోవా యొకక్ యేడు నేతర్ములు జెరుబాబ్బెలుచేతిలో గుండునూలుండుట 

చూచి సంతోషించును. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

రోమీయులకు 14:1 => విశావ్సము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేరుచ్కొనుడి, అయినను 

సంశయములను తీరుచ్టకు వాదములను పెటుట్కొనవదుద్ 

రోమీయులకు 14:2 => ఒకడు సమసత్మును తినవచుచ్నని నముమ్చునాన్డు, మరియొకడు 

బలహీనుడైయుండి, కూరగాయలనే తినుచునాన్డు. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 
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రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:13 => కాగా మనమికమీదట ఒకనికొకడు తీరుప్ తీరచ్కుందము. ఇదియుగాక, 

సహోదరునికి అడ డ్మైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందుమని మీరు నిశచ్యించుకొనుడి. 

రోమీయులకు 14:14 => సహజముగా ఏదియు నిషిదధ్ము కాదని నేను పర్భువైన యేసునందు ఎరిగి 

రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. అయితే ఏదైనను నిషిదధ్మని యెంచుకొనువానికి అది నిషిదధ్మే. 

రోమీయులకు 14:15 => నీ సహోదరుడు నీ భోజనమూలముగా దుఃఖంచినయెడల నీవికను పేర్మ 

కలిగి నడుచుకొనువాడవు కావు. ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో వానిని నీ భోజనముచేత పాడు 

చేయకుము. 

రోమీయులకు 14:21 => మాంసము తినుటగాని, దార్కాష్రసము తార్గుటగాని, నీ సహోదరునికడ డ్ము 

కలుగజేయునది మరేదియు గాని, మానివేయుట మంచిది. 

రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

1 కొరిందీయులకు 8:8 => భోజనమునుబటిట్ దేవుని యెదుట మనము మెపుప్పొందము; 

తినకపోయినందున మనకు తకుక్వలేదు, తినినందున మనకు ఎకుక్వలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:10 => ఏలయనగా జాఞ్నముగల నీవు విగర్హాలయమందు భోజనపంకిత్ని 

కూరుచ్ండగా ఒకడు చూచినయెడల, బలహీనమైన మనసాస్కిష్గల అతడు విగర్హములకు బలి 

యియయ్బడిన పదారథ్ములను తినుటకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనును గదా? 

1 కొరిందీయులకు 8:11 => అందువలన ఎవనికొరకు కీర్సుత్ చనిపోయెనో ఆ బలహీనుడైన ఆ నీ 

సహోదరుడు నీ జాఞ్నమునుబటిట్ నశించును. 
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1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:13 => కాబటిట్ భోజనపదారథ్మువలన నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము 

కలిగినయెడల, నా సహోదరునికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండుటకై నేనెనన్టికిని మాంసము 

తినను. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:22 => ఇదేమి? అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు మీకు ఇండుల్లేవా? దేవుని 

సంఘమును తిరసక్రించి పేదలను సిగుగ్పరచుదురా? మీతో ఏమి చెపుప్దును? దీనినిగూరిచ్ మిముమ్ను 

మెచుచ్దునా? మెచచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:11 => గనుక ఎవడైన అతనిని తృణీకరింపవదుద్. నాయొదద్కు వచుచ్టకు 

అతనిని సమాధానముతో సాగనంపుడి; అతడు సహోదరులతో కూడ వచుచ్నని యెదురు 

చూచుచునాన్ను. 

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. 

గలతీయులకు 4:13 => మీరు నాకు అనాయ్యము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌరబ్లయ్ము 

కలిగినను నేను సువారత్ మీకు పర్కటించితినని మీరెరుగుదురు. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 
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గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8 => కాబటిట్ ఉపేకిష్ంచువాడు మనుషుయ్ని ఉపేకిష్ంపడు గాని మీకు తన 

పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించిన దేవునినే ఉపేకిష్ంచుచునాన్డు. 

1 తిమోతి 4:12 => నీ యౌవనమును బటిట్ ఎవడును నినున్ తృణీకరింపనియయ్కుము గాని, 

మాటలోను, పర్వరత్నలోను, పేర్మలోను, విశావ్సములోను, పవితర్తలోను, విశావ్సులకు మాదిరిగా 

ఉండుము. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:19 => హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత ఐగుపుత్లో యోసేపునకు 

సవ్పన్మందు పర్తయ్క్షమై 

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

ఆదికాండము 32:1 => యాకోబు తన తోర్వను వెళుల్చుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదురొక్నిరి. 

ఆదికాండము 32:2 => యాకోబు వారిని చూచి ఇది దేవుని సేన అని చెపిప్ ఆ చోటికి 

మహనయీము అను పేరు పెటెట్ను. 
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2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

కీరత్నలు 34:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారి చుటుట్ ఆయనదూత కావలియుండి 

వారిని రకిష్ంచును 

కీరత్నలు 91:11 => నీ మారగ్ములనిన్టిలో నినున్ కాపాడుటకు ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతలను 

ఆజాఞ్పించును 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:19 => అయితే పర్భువు దూత రాతిర్వేళ ఆ చెరసాల తలుపులు తీసి వారిని 

వెలుపలికి తీసికొని వచిచ్ మీరు వెళిల్ దేవాలయములో నిలువబడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:7 => ఇదిగో పర్భువు దూత అతని దగగ్ర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో 

వెలుగు పర్కాశించెను. దూత పేతురు పర్కక్ను తటిట్ తవ్రగా లెమమ్ని చెపిప్ అతని లేపగా సంకెళుల్ అతని 

చేతులనుండి ఊడిపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8 => అపుప్డు దూత అతనితో నీవు నడుము కటుట్కొని చెపుప్లు 

తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వసత్రము పైనవేసికొని నా వెంబడి రమమ్ని 

అతనితో చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:9 => అతడు వెలుపలికి వచిచ్ దూత వెంబడి వెళిల్, దూతవలన జరిగినది 

నిజముగా జరిగెనని గర్హింపక, తనకు దరశ్నము కలిగెనని తలంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:10 => మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పటట్ణమునకుపోవు 

ఇనుప గవినియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక 

వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:11 => పేతురుకు తెలివివచిచ్ పర్భువు తన దూతను పంపి హేరోదు 

చేతిలోనుండియు, యూదులను పర్జలు నాకు చేయనుదేద్శించిన వాటనిన్టినుండియు ననున్ 

తపిప్ంచియునాన్డని యిపుప్డు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23 => అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే పర్భువు దూత 

అతని మొతెత్ను గనుక పురుగులు పడి పార్ణము విడిచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:23 => నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచునాన్నో, ఆ దేవుని దూత 

గడచిన రాతిర్ నాయొదద్ నిలిచి పౌలా, భయపడకుము; 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

2 సమూయేలు 14:28 => అబా ష్లోము రెండు నిండు సంవతస్రములు యెరూషలేములోనుండియు 

రాజదరశ్నము చేయక యుండగా 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

ఎసేత్రు 1:14 => అతడు కాలజాఞ్నులను చూచి రాణియైన వషిత్ రాజైన అహషేవ్రోషు అను నేను 

నపుంసకులచేత ఇచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము చేయకపోయినందున ఆమెకు విధినిబటిట్ చేయవలసినదేమని 

వారి నడిగెను. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 
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లూకా 1:19 => దూత నేను దేవుని సముఖమందు నిలుచు గబిర్యేలును; నీతో మాటలాడుటకును 

ఈ సువరత్మానము నీకు తెలుపుటకును పంపబడితిని. 

ఆదికాండము 33:10 => అపుప్డు యాకోబు అటుల్ కాదు; నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల 

చితత్గించి నాచేత ఈ కానుక పుచుచ్కొనుము, దేవుని ముఖము చూచినటుల్ నీ ముఖము చూచితిని; నీ 

కటాక్షము నామీద వచిచ్నది గదా 

యోబు 1:6 => దేవదూతలు యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుటకై వచిచ్న దినమొకటి తటసిథ్ంచెను. ఆ 

దినమున అపవాది2 యగువాడు వారితో కలిసి వచెచ్ను. 

యిరిమ్యా 52:25 => అతడు పటట్ణములోనుండి యోధులమీద నియమింపబడిన యొక 

ఉదోయ్గసుధ్ని, పటట్ణములో దొరికిన రాజసనిన్ధిలో నిలుచు ఏడుగురు మనుషుయ్లను, దేశ 

సైనాయ్ధిపతియగు వానియొకక్ లేఖరిని, పటట్ణపు మధయ్ను దొరికిన అరువదిమంది దేశపర్జలను 

పటుట్కొనెను. 

జెకరాయ్ 6:5 => అతడు నాతో ఇటల్నెను ఇవి సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా సనిన్ధిని విడిచి 

బయలువెళుల్ ఆకాశపు చతురావ్యువులు. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 22:30 => పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె ఉందురు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:15 => అందుకు వారు నీవు పిచిచ్దానవనిరి; అయితే తాను చెపిప్నదే 

నిజమని ఆమె దృఢముగా చెపిప్నపుప్డు వారు అతని దూత అనిరి. 

రోమీయులకు 14:3 => తినువాడు తిననివాని తృణీకరింపకూడదు, తిననివాడు తినువానికి తీరుప్ 

తీరచ్కూడదు; ఏలయనగా దేవుడతనిని చేరుచ్కొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:9 => అయినను మీకు కలిగియునన్ యీ సావ్తంతర్య్మువలన బలహీనులకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండ చూచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 
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1 కొరిందీయులకు 11:10 => ఇందువలన దేవదూతలనుబటిట్ అధికార సూచన సతరీకి తలమీద 

ఉండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 13:12 => ఇపుప్డు అదద్ములో చూచినటుట్ సూచనగా చూచుచునాన్ము; అపుప్డు 

ముఖాముఖిగా చూతుము. ఇపుప్డు కొంతమటుట్కే యెరిగియునాన్ను; అపుప్డు నేను పూరిత్గా 

ఎరుగబడిన పర్కారము పూరిత్గా ఎరుగుదును. 

పర్కటన 8:2 => అంతట నేను దేవుని యెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు 

బూరలియయ్బడెను. 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

వచనము 14 

ఆలాగుననే ఈ చినన్వారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ చితత్ముకాదు. 

మతత్యి 9:12 => ఆయన ఆ మాటవిని రోగులకేగాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు గదా. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 15:24 => ఆయన ఇశార్యేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే గాని మరి 

ఎవరియొదద్కును నేను పంపబడలేదనెను 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 
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లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 12:47 => ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నేనతనికి తీరుప్ 

తీరచ్ను; నేను లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకు రాలేదు గాని లోకమును రకిష్ంచుటకే వచిచ్తిని. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

యెషయా 42:3 => నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార వతిత్ని ఆరప్డు 

అతడు సతయ్ము ననుసరించి నాయ్యము కనుపరచును.  

యెషయా 62:12 => పరిశుదధ్ పర్జలనియు యెహోవా విమోచించిన వారనియు వారికి పేరు 

పెటట్బడును. యెరూషలేమా, ఆశింపతగినదానవనియు విసరిజ్ంపబడని పటట్ణమనియు నీకు పేరు 

కలుగును.  

యిరిమ్యా 50:6 => నా పర్జలు తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి కాపరులు కొండలమీదికి 

వారిని తోలుకొనిపోయి వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళుల్చు తాము దిగవలసిన 

చోటు మరచిపోయిరి.  
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యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 2:17 => యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను 

పాపులనే పిలువ వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 5:32 => మారుమనసుస్ పొందుటకై నేను పాపులను పిలువవచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను 

పిలువరాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

వచనము 15 
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మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగా 

నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

మతత్యి 12:11 => అందుకాయన మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నొక గొఱఱ్యుండి అది 

విశార్ంతిదినమున గుంటలో పడినయెడల దాని పటుట్కొని పైకి తీయడా? 

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యిరిమ్యా 50:6 => నా పర్జలు తోర్వతపిప్న గొఱఱ్లుగా ఉనాన్రు వారి కాపరులు కొండలమీదికి 

వారిని తోలుకొనిపోయి వారిని తోర్వ తపిప్ంచిరి జనులు కొండకొండకు వెళుల్చు తాము దిగవలసిన 

చోటు మరచిపోయిరి.  

యెహెజేక్లు 34:16 => తపిప్పోయిన దానిని నేను వెదకుదును, తోలివేసిన దానిని మరల తోలుకొని 

వచెచ్దను, గాయపడినదానికి కటుట్ కటుట్దును, దురబ్లముగా ఉనన్దానిని బలపరచుదును; అయితే 

కొర్వివ్నవాటికిని బలముగలవాటికిని శిక్షయను మేతపెటిట్ లయపరచెదను.  

యెహెజేక్లు 34:28 => ఇక వారు అనయ్జనులకు దోపుడు సొముమ్గా ఉండరు, దుషట్మృగములు 

వారినిక భకిష్ంపవు, ఎవరివలనను భయములేకుండ వారు సురకిష్త ముగా నివసించెదరు. 
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లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:12 => జీతగాడు గొఱఱ్ల కాపరి కాడు గనుక గొఱఱ్లు తనవి కానందున తోడేలు 

వచుచ్ట చూచి గొఱఱ్లను విడిచిపెటిట్ పారిపోవును, తోడేలు ఆ గొఱఱ్లను పటిట్ చెదరగొటుట్ను. 

యోహాను 10:13 => జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొఱఱ్లనుగూరిచ్ లక్షయ్ముచేయక పారిపోవును. 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 10:16 => ఈ దొడిడ్వి కాని వేరే గొఱఱ్లును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని 

రావలెను, అవి నా సవ్రము వినును, అపుప్డు మంద ఒకక్టియు గొఱఱ్ల కాపరి ఒకక్డును అగును. 

యోహాను 10:17 => నేను దాని మరల తీసికొనునటుల్ నా పార్ణము పెటుట్చునాన్ను; ఇందువలననే 

నా తండిర్ ననున్ పేర్మించుచునాన్డు.  
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యోహాను 10:18 => ఎవడును నా పార్ణము తీసికొనడు; నా అంతట నేనే దాని పెటుట్చునాన్ను; 

దాని పెటుట్టకు నాకు అధికారము కలదు, దాని తిరిగి తీసికొనుటకును నాకు అధికారము కలదు; నా 

తండిర్వలన ఈ ఆజఞ్ పొందితిననెను. 

యోహాను 10:19 => ఈ మాటలనుబటిట్ యూదులలో మరల భేదము పుటెట్ను. 

యోహాను 10:20 => వారిలో అనేకులు వాడు దయయ్ము పటిట్నవాడు, వెఱిఱ్వాడు; వాని మాట 

ఎందుకు వినుచునాన్రనిరి. 

యోహాను 10:21 => మరి కొందరు ఇవి దయయ్ము పటిట్నవాని మాటలు కావు; దయయ్ము గుర్డిడ్వారి 

కనున్లు తెరవగలదా అనిరి. 

1 పేతురు 2:25 => మీరు గొఱఱ్లవలె దారి తపిప్పోతిరి గాని యిపుప్డు మీ ఆతమ్ల కాపరియు 

అధయ్కుష్డునైన ఆయన వైపునకు మళిల్యునాన్రు. 

1 రాజులు 21:17 => అపుప్డు యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు 

సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 

యెహెజేక్లు 34:12 => తమ గొఱఱ్లు చెదరిపోయినపుప్డు కాపరులు వాటిని వెదకునటుల్ నేను నా 

గొఱఱ్లను వెదకి, చీకటిగల మబుబ్దినమందు ఎకక్డెకక్డికి అవి చెదరిపోయెనో అకక్డనుండి నేను 

వాటిని తపిప్ంచి  

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను.  

యెషయా 27:12 => ఆ దినమున యూఫర్టీసు నదీపర్వాహము మొదలుకొని ఐగుపుత్ నదివరకు 

యెహోవా తన ధానయ్మును తొర్కుక్ను. ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని 

కూరచ్బడుదురు.  
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యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

వచనము 16 

అతడు విననియెడల, ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట పర్తి మాట సిథ్రపరచబడునటుల్ నీవు ఒకరినిదద్రిని 

వెంటబెటుట్కొని అతనియొదద్కు పొముమ్. 

కీరత్నలు 147:11 => తనయందు భయభకుత్లు గలవారియందు తన కృపకొరకు 

కనిపెటుట్వారియందు యెహోవా ఆనందించువాడైయునాన్డు. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  
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యిరిమ్యా 32:37 => ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోదేర్కముచేతను మహా రౌదర్ముచేతను నేను వారిని 

వెళల్గొటిట్న దేశములనిన్టిలోనుండి వారిని సమకూరిచ్ యీ సథ్లమునకు తిరిగిరపిప్ంచి వారిని 

నిరభ్యముగా నివసింపజేసెదను. 

యిరిమ్యా 32:38 => వారు నాకు పర్జలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనైయుందును. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

యిరిమ్యా 32:40 => నేను వారికి మేలుచేయుట మానకుండునటుల్ నితయ్మైన నిబంధనను వారితో 

చేయుచునాన్ను; వారు ననున్ విడువకుండునటుల్ వారి హృదయములలో నాయెడల భయభకుత్లు 

పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 32:41 => వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచునాన్ను, నా 

పూరణ్హృదయముతోను నా పూరాణ్తమ్తోను ఈ దేశములో నిశచ్యముగా వారిని నాటెదను. 

మీకా 7:18 => తన సావ్సథ్య్ములో శేషించినవారి దోషమును పరిహరించి, వారు చేసిన 

అతికర్మముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడునాన్డా? ఆయన 

కనికరము చూపుటయందు సంతోషించువాడు గనుక నిరంతరము కోపముంచడు. 

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. 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 
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లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 15:9 => అది దొరకినపుప్డు తన చెలికతెత్లను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ 

సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 

లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

యోహాను 4:34 => యేసు వారిని చూచి ననున్ పంపినవాని చితత్ము నెరవేరుచ్టయు, ఆయన పని 

తుదముటిట్ంచుటయు నాకు ఆహారమైయునన్ది. 

యోహాను 4:35 => ఇంక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలము వచుచ్నని మీరు చెపుప్దురు గదా. 

ఇదిగో మీ కనున్లెతిత్ పొలములను చూడుడి; అవి ఇపుప్డే తెలల్బారి కోతకు వచిచ్యునన్వని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 4:36 => వితుత్వాడును కోయువాడును కూడ సంతోషించునటుల్, కోయువాడు జీతము 

పుచుచ్కొని నితయ్జీవారథ్మైన ఫలము సమకూరుచ్కొనుచునాన్డు. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:1 => నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట 

చూచినయెడల నీవు వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ 

సహోదరునియొదద్కు మళిల్ంపవలెను.  

కీరత్నలు 119:176 => తపిప్పోయిన గొఱఱ్వలె నేను తోర్వవిడిచి తిరిగితిని నీ సేవకుని వెదకి 

పటుట్కొనుము ఎందుకనగా నేను నీ ఆజఞ్లను మరచువాడను కాను. 
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యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

లూకా 15:4 => మీలో ఏ మనుషుయ్నికైనను నూరు గొఱఱ్లు కలిగియుండగా వాటిలో ఒకటి 

తపిప్పోయినయెడల అతడు తొంబది తొమిమ్దింటిని అడవిలో విడిచిపెటిట్, తపిప్పోయినది దొరకువరకు 

దానిని వెదక వెళల్డా? 

లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

వచనము 17 

అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; అతడు సంఘపు 

మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 6:40 => ఆయన నాకు అనుగర్హించిన దానియంతటిలో నేనేమియు పోగొటుట్కొనక, 

అంతయ్దినమున దాని లేపుటయే ననున్ పంపినవాని చితత్మైయునన్ది. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 
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యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

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 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 
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మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

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. 

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. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 12:13 => మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడు నిమితత్ము మీ పాదములకు 

మారగ్ములను సరళము చేసికొనుడి. 
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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. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 12:30 => ఈ లోకపు జనులు వీటిననిన్టిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియునన్వని మీ 

తండిర్కి తెలియును. 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

వచనము 18 

భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; భూమిమీద మీరు 

వేటిని విపుప్దురో, అవి పరలోకమందును విపప్బడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 18:35 => మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల 

నా పరలోకపు తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 

లేవీయకాండము 6:2 => ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా 

తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని 

గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన పొరుగువాని బలాతక్రించిన 

యెడలనేమి 

లేవీయకాండము 6:3 => పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన యెడలనేమి, 

మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను అబదధ్పర్మాణము 

చేసినయెడలనేమి, 

లేవీయకాండము 6:4 => అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను దోచుకొనిన 

సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు అపప్గింపబడినదాని 

గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను అబదధ్పర్మాణము చేసెనో 

దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:5 => ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను 

అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి ఇచుచ్కొనవలెను. 

లేవీయకాండము 6:6 => అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటే ట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 6:7 => ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 
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1 కొరిందీయులకు 6:6 => అయితే సహోదరుడు సహోదరునిమీద వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, మరి 

అవిశావ్సుల యెదుటనే వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 6:7 => ఒకనిమీద ఒకడు వాయ్జెయ్మాడుట మీలో ఇపప్టికే కేవలము లోపము. 

అంతకంటె అనాయ్యము సహించుట మేలు కాదా? దానికంటె మీ సొతుత్లనపహరింపబడనిచుచ్ట 

మేలు కాదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:8 => అయితే మీరే అనాయ్యము చేయుచునాన్రు, అపహరించుచునాన్రు, మీ 

సహోదరులకే యీలాగు చేయుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 7:12 => నేను మీకు వార్సినను ఆ దుషాక్రయ్ము చేసినవాని నిమితత్ము 

వార్యలేదు; వానివలన అనాయ్యము పొందినవాని నిమితత్మైనను వార్యలేదు; మాయెడల మీకునన్ 

ఆసకిత్ దేవునియెదుట మీ మధయ్ బాహాటమగుటకే వార్సితిని. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6 => ఈ విషయమందెవడును అతికర్మించి తన సహోదరునికి మోసము 

చేయకుండవలెను; ఎందుకనగా మేము పూరవ్ము మీతో చెపిప్ సాక్షయ్మిచిచ్న పర్కారము పర్భువు 

వీటనిన్టి విషయమై పర్తిదండన చేయువాడు. 

లేవీయకాండము 19:17 => నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ 

పొరుగువాని పాపము నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. 

కీరత్నలు 141:5 => నీతిమంతులు ననున్ కొటుట్ట నాకు ఉపకారము వారు ననున్ గదిద్ంచుట నాకు 

తైలాభిషేకము నేను అటిట్ అభిషేకమును తోర్సివేయకుందును గాక. వారి దుషట్కిర్యలను చూచియు 

నేను తపప్క పార్రథ్న చేయుచునాన్ను. 
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సామెతలు 25:9 => నీ పొరుగువానితో నీవు వాయ్జెయ్మాడవచుచ్ను గాని పరుని గుటుట్ 

బయటపెటట్కుము. 

సామెతలు 25:10 => బయటపెటిట్నయెడల వినువాడు నినున్ అవమానపరచునేమో అందువలన 

నీకు కలిగిన అపకీరిత్ యెనన్టికిని పోకుండును. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

యాకోబు 5:19 => నా సహోదరులారా, మీలో ఎవడైనను సతయ్ము నుండి తొలగిపోయినపుప్డు 

మరియొకడు అతనిని సతయ్మునకు మళిల్ంచినయెడల 

యాకోబు 5:20 => పాపిని వాని తపుప్మారగ్మునుండి మళిల్ంచువాడు మరణమునుండి యొక 

ఆతమ్ను రకిష్ంచి అనేక పాపములను కపిప్వేయునని తాను తెలిసికొనవలెను. 

1 పేతురు 3:1 => అటువలె సతరీలారా, మీరు మీ సవ్పురుషులకు లోబడియుండుడి; 

ఆదికాండము 9:22 => అపుప్డు కనానుకు తండిర్యైన హాము తన తండిర్ వసత్రహీనుడై యుండుట 

చూచి బయటనునన్ తన యిదద్రు సహోదరులకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

ఆదికాండము 21:25 => అబీమెలెకు దాసులు బలాతాక్రముగా తీసికొనిన నీళల్బావి విషయమై 

అబార్హాము అబీమెలెకును ఆకేష్పింపగా అబీమెలెకుఈ పని యెవరు చేసిరో నేనెరుగను;  

Page  of 2305 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఆదికాండము 45:1 => అపుప్డు యోసేపు తనయొదద్ నిలిచినవారందరి యెదుట తనున్ తాను 

అణచుకొనజాలక నాయొదద్నుండి పర్తి మనుషుయ్ని వెలుపలికి పంపి వేయుడని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

యోసేపు తన సహోదరులకు తనున్తాను తెలియచేసికొనినపుప్డుఎవరును అతనియెదద్ 

నిలిచియుండలేదు 

నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

యెహోషువ 22:13 => ఇశార్యేలీయులు గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును 

పంపిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

నాయ్యాధిపతులు 20:12 => ఇశార్యేలీయులు బెనాయ్మీనీయులందరియొదద్కు మనుషుయ్లను పంపి--

మీలో జరిగిన యీ చెడుతనమేమిటి? 

2 సమూయేలు 13:22 => అబా ష్లోము తన అనన్యగు అమోన్నుతో మంచిచెడ డ్లేమియు 

మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసినందుకై 

అతనిమీద పగయుంచెను. 

సామెతలు 27:5 => లోలోపల పేర్మించుటకంటె బహిరంగముగా గదిద్ంచుట మేలు 

సామెతలు 28:23 => నాలుకతో ఇచచ్కములాడు వానికంటె నరులను గదిద్ంచువాడు తుదకు ఎకుక్వ 

దయపొందును. 

యెహెజేక్లు 3:20 => మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దురీన్తిని అనుసరించినందున నేను 

అతని ముందర అభయ్ంతరము పెటట్గా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచచ్రిక చేయనియెడల 
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పూరవ్ము తాను చేసిన నీతి జాఞ్పకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబటిట్ మరణమవును, 

అయితే అతని పార్ణవిషయములో నినున్ ఉతత్రవాదిగా ఎంచుదును. 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 18:21 => ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు 

నాయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? 

అని అడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:1 => మీలో ఒకనికి మరియొకనిమీద వాయ్జెయ్మునన్పుప్డు వాడు 

పరిశుదుధ్లయెదుట గాక అనీతిమంతులయెదుట వాయ్జెయ్మాడుటకు తెగించుచునాన్డా? 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

తీతుకు 3:10 => మతభేదములు కలిగించు మనుషుయ్నికి ఒకటి రెండుమారులు బుదిధ్చెపిప్న 

తరువాత వానిని విసరిజ్ంచుము. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

వచనము 19 

మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది 

పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 35:30 => ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ 

నరహంతకునికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష 

విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:6 => ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

యోహాను 8:17 => మరియు ఇదద్రు మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము సతయ్మని మీ ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

1 తిమోతి 5:19 => మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్లుంటేనేగాని పెదద్మీద దోషారోపణ అంగీకరింపకుము 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

1 యోహాను 5:7 => సాక్షయ్మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును, ఈ 

ముగుగ్రు ఏకీభవించియునాన్రు. 

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 

పర్కటన 11:3 => నేను నా యిదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు గోనెపటట్ ధరించుకొని 

వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు పర్వచింతురు. 
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ఆదికాండము 31:37 => నీవు నా సమసత్ సామగిర్ తడివి చూచిన తరువాత నీ యింటి 

వసుత్వులనిన్టిలో ఏది దొరికెను? నావారి యెదుటను నీవారి యెదుటను అది యిటుల్ తెచిచ్పెటుట్ము; 

వారు మన ఉభయుల మధయ్ తీరుప్ తీరుచ్దురు. 

నాయ్యాధిపతులు 11:12 => యెఫాత్ అమోమ్నీయుల రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నాకును నీకును 

మధయ్ ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశముమీదికి యుదధ్మునకు వచిచ్యునాన్వని యడుగగా 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

వచనము 20 

ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ నేను వారి మధయ్న 

ఉందునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:2 => అపుప్డు పండెర్ండుగురు అపొసత్లులు తమయొదద్కు శిషుయ్ల 

సమూహమును పిలిచి మేము దేవుని వాకయ్ము బోధించుట మాని, ఆహారము పంచిపెటుట్ట 

యుకత్ముకాదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 6:1 => మీలో ఒకనికి మరియొకనిమీద వాయ్జెయ్మునన్పుప్డు వాడు 

పరిశుదుధ్లయెదుట గాక అనీతిమంతులయెదుట వాయ్జెయ్మాడుటకు తెగించుచునాన్డా? 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:4 => కాబటిట్ యీ జీవన సంబంధమైన వాయ్జెయ్ములు మీకు కలిగినయెడల 

వాటిని తీరుచ్టకు సంఘములో తృణీకరింపబడినవారిని కూరుచ్ండబెటుట్దురా? 

2 కొరిందీయులకు 2:6 => అటిట్వానికి మీలో ఎకుక్వమందివలన కలిగిన యీ శిక్షయే చాలును 

2 కొరిందీయులకు 2:7 => గనుక మీరిక వానిని శికిష్ంపక క్షమించి ఆదరించుట మంచిది. 

లేనియెడల ఒకవేళ వాడు అతయ్ధికమైన దుఃఖములో మునిగిపోవును. 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 
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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 5:3 => నేను దేహ విషయమై దూరముగా ఉనన్ను ఆతమ్ విషయమై సమీపముగా 

ఉండి, మీతోకూడ ఉండినటుట్గానే యిటిట్ కారయ్ము ఈలాగు చేసినవానినిగూరిచ్ యిదివరకే తీరుప్ 

తీరిచ్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:9 => జారులతో సాంగతయ్ము చేయవదద్ని నా పతిర్కలో మీకు వార్సియుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 5:10 => అయితే ఈలోకపు జారులతోనైనను, లోభులతోనైనను, 

దోచుకొనువారితోనైనను, విగర్హారాధకులతోనైనను, ఏమాతర్మును సాంగతయ్ము చేయవదద్ని కాదు; 

ఆలాగైతే మీరు లోకములోనుండి వెళిల్పోవలసి వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:12 => వెలుపలివారికి తీరుప్ తీరుచ్ట నాకేల? వెలుపలివారికి దేవుడే తీరుప్ 

తీరుచ్ను గాని 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6 => సహోదరులారా, మావలన పొందిన బోధన పర్కారము కాక 

అకర్మముగా నడుచుకొను పర్తి సహోదరునియొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరట మీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:14 => ఈ పతిర్క మూలముగా మేము చెపిప్న మాటకు ఎవడైనను 

లోబడనియెడల అతనిని కనిపెటిట్, అతడు సిగుగ్పడు నిమితత్ము అతనితో సాంగతయ్ము చేయకుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:15 => అయినను అతనిని శతుర్వుగా భావింపక సహోదరునిగా భావించి 

బుదిధ్చెపుప్డి. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

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. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

ఎజార్ 6:21 => కావున చెరలో నుండి విడుదలనొంది తిరిగివచిచ్న ఇశార్యేలీయులును, 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశర్యించుటకై దేశమందుండు అనయ్జనులలో అపవితర్త 

నుండి తముమ్ను తాము పర్తేయ్కించుకొనిన వారందరును వచిచ్, తిని పులియని రొటెట్ల పండుగను ఏడు 

దినములు ఆనందముతో ఆచరించిరి. 

యెహెజేక్లు 11:12 => అపుప్డు మీ చుటుట్నునన్ అనయ్జనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని 

కటట్డల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే 

ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు. 

2 కొరిందీయులకు 6:14 => మీరు అవిశావ్సులతో జోడుగా ఉండకుడి. నీతికి దురీణ్తితో ఏమి 

సాంగతయ్ము? వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పొతుత్? 
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2 కొరిందీయులకు 6:15 => కీర్సుత్నకు బెలియాలుతో ఏమి సంబంధము? అవిశావ్సితో విశావ్సికి 

పాలెకక్డిది? 

2 కొరిందీయులకు 6:16 => దేవుని ఆలయమునకు విగర్హములతో ఏమి పొందిక? మనము 

జీవముగల దేవుని ఆలయమై యునాన్ము; అందుకు దేవుడీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నేను వారిలో 

నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడనైయుందును వారు నా పర్జలైయుందురు.  

2 కొరిందీయులకు 6:17 => కావున మీరు వారి మధయ్నుండి బయలువెడలి పర్తేయ్కముగా ఉండుడి; 

అపవితర్మైన దానిని ముటట్కుడని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

ఎఫెసీయులకు 5:11 => నిషఫ్లమైన అంధకార కిర్యలలో పాలివారై యుండక వాటిని ఖండించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:12 => ఏలయనగా అటిట్ కిర్యలు చేయువారు రహసయ్మందు జరిగించు 

పనులనుగూరిచ్ మాటలాడుటయైనను అవమానకరమైయునన్ది. 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 11:19 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును తార్గుచును వచెచ్ను గనుక ఇదిగో వీడు 

తిండిబోతును మదయ్పానియు సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడునని వారనుచునాన్రు. 

అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని కిర్యలనుబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 19:2 => దానిగుండా పోవుచుండెను. ఇదిగో సుంకపు గుతత్దారుడును ధనవంతుడునైన 

జకక్యయ్ అను పేరుగల ఒకడు 

లూకా 19:3 => యేసు ఎవరోయని చూడగోరెను గాని, పొటిట్వాడైనందున జనులు గుంపుకూడి 

యుండుటవలన చూడలేకపోయెను. 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషు ఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 14:40 => యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను ఊడదీసి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. 

యెహోషువ 22:15 => వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల 

యొదద్కును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 

ఎజార్ 10:8 => మరియు మూడు దినములలోగా పర్ధానులును పెదద్లును చేసిన యోచన చొపుప్న 

ఎవడైనను రాకపోయినయెడల వాని ఆసిత్ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమగుననియు, వాడు విడుదల నొందినవారి 

సమాజములోనుండి వెలివేయబడుననియు నిరణ్యించిరి. 
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నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

కీరత్నలు 59:8 => యెహోవా, నీవు వారిని చూచి నవువ్దువు అనయ్జనులందరిని నీవు 

అపహసించుదువు. 

సామెతలు 22:10 => తిరసాక్రబుదిధ్ గలవాని తోలివేసినయెడల కలహములు మానును పోరు తీరి 

అవమానము మానిపోవును. 

మతత్యి 16:18 => మరియు నీవు పేతురువు? ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, 

పాతాళలోక దావ్రములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 2:16 => పరిసయుయ్లలోనునన్ శాసుత్ర్లు ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను భుజించుట 

చూచి ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి భోజనము చేయుచునాన్డేమని ఆయన శిషుయ్ల 

నడుగగా 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 5:13 => మీరు లోపటివారికి తీరుప్ తీరుచ్వారు గనుక ఆ దురామ్రుగ్ని మీలోనుండి 

వెలివేయుడి. 

1 తిమోతి 1:20 => వారిలో హుమెనైయును అలెకస్ందుర్ను ఉనాన్రు; వీరు దూషింపకుండ 

శికిష్ంపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అపప్గించితిని. 

1 తిమోతి 5:8 => ఎవడైనను సవ్కీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరకిష్ంపక 

పోయినయెడల వాడు విశావ్సతాయ్గము చేసినవాడై అవిశావ్సికనన్ చెడ డ్వాడై యుండును. 
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వచనము 21 

ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ పర్భువా, నా సహోదరుడు నాయెడల తపిప్దము 

చేసినయెడల నేనెనిన్మారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమటుట్కా? అని అడిగెను. 

మతత్యి 16:19 => పరలోకరాజయ్ము యొకక్ తాళపుచెవులు నీకిచెచ్దను, నీవు భూలోకమందు దేని 

బంధించుదువో అది పరలోకమందును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విపుప్దువో అది 

పరలోకమందును విపప్బడునని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:23 => మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి 

పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:23 => వీరు వార్సి, వారిచేత పంపినదేమనగా అపొసత్లులును పెదద్లైన 

సహోదరులును అంతియొకయలోను, సిరియలోను, కిలికియలోను నివసించుచు అనయ్జనులుగా 

నుండిన సహోదరులకు శుభము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:24 => కొందరు మాయొదద్నుండి వెళిల్, తమ బోధచేత మిముమ్ను 

కలవరపరచి, మీ మనసుస్లను చెరుపుచునాన్రని వింటిమి. వారికి మేమధికారమిచిచ్ యుండలేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:25 => గనుక మనుషుయ్లను ఏరప్రచి, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

పేరుకొరకు తముమ్నుతాము అపప్గించుకొనిన బరన్బా పౌలు అను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:26 => మన పిర్యులతోకూడ మీయొదద్కు పంపుట యుకత్మని 

మాకందరికి ఏకాభిపార్యము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:27 => కాగా యూదాను సీలను పంపియునాన్ము; వారును 

నోటిమాటతో ఈ సంగతులు మీకు తెలియజేతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:29 => ఈ అవశయ్మైన వాటికంటె ఎకుక్వైన యే భారమును మీమీద 

మోపకూడదని, పరిశుదాధ్తమ్కును మాకును తోచెను. వీటికి దూరముగా ఉండుటకు జాగర్తత్పడితిరా 

అది మీకు మేలు. మీకు కేష్మము కలుగును గాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:30 => అంతట వారు సెలవు పుచుచ్కొని అంతియొకయకు వచిచ్ 

శిషుయ్లను సమకూరిచ్ ఆ పతిర్క ఇచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:31 => వారు దానిని చదువుకొని అందువలన ఆదరణపొంది 

సంతోషించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 కొరిందీయులకు 5:5 => నా ఆతమ్యు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ బలముతో కూడి వచిచ్నపుప్డు, 

అటిట్ వానిని సాతానునకు అపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 2:10 => మీరు దేనిగూరిచ్యైనను ఎవని క్షమించుచునాన్రో నేనును వానిని 

క్షమించుచునాన్ను. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 

లేవీయకాండము 13:3 => ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ 

పొడయందలి వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా 

కనబడినయెడలను అది కుషు ఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 
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మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

2 కొరిందీయులకు 13:3 => కీర్సుత్ నాయందు పలుకుచునాన్డని ఋజువు కోరుచునాన్రా? ఆయన 

మీయెడల బలహీనుడు కాడు గాని, మీయందు శకిత్మంతుడైయునాన్డు. 

1 తిమోతి 3:15 => అయినను నేను ఆలసయ్ము చేసినయెడల దేవుని మందిరములో, అనగా 

జీవముగల దేవుని సంఘములో, జనులేలాగు పర్వరిత్ంపవలెనో అది నీకు తెలియవలెనని యీ 

సంగతులను నీకు వార్యుచునాన్ను. ఆ సంఘము సతయ్మునకు ఆధారమునైయునన్ది 

వచనము 22 

అందుకు యేసు అతనితో ఇటల్నెను ఏడు మారులుమటుట్కే కాదు, డెబబ్ది ఏళల్ మారులమటుట్కని నీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 21:22 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) 

నమిమ్నయెడల మీరు వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:24 => అందుచేత పార్రథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను 

పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 
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యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:1 => పెంతెకొసత్ను పండుగదినము వచిచ్నపుప్డు అందరు ఒకచోట 

కూడియుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:2 => అపుప్డు వేగముగా వీచు బలమైన గాలివంటి యొకధవ్ని 

ఆకాశమునుండి అకసామ్తుత్గా, వారు కూరుచ్ండియునన్ యిలల్ంతయు నిండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => 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 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:30 => రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును, నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన యేసు 

నామము దావ్రా సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకును నీ చెయియ్ చాచియుండగా, నీ 

దాసులు బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:4 => అయితే మేము పార్రథ్నయందును వాకయ్పరిచరయ్ యందును ఎడతెగక 

యుందుమని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 6:19 => మరియు నేను దేని నిమితత్ము రాయబారినై సంకెళల్లో ఉనాన్నో, ఆ సువారత్ 

మరమ్మును ధైరయ్ముగా తెలియజేయుటకు నేను మాటలాడ నోరు తెరచునపుప్డు 

ఎఫెసీయులకు 6:20 => దానినిగూరిచ్ నేను మాటలాడవలసినటుట్గా ధైరయ్ముతో మాటలాడుటకై 

వాకచ్కిత్ నాకు అనుగర్హింపబడునటుల్ నా నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:19 => మరియు నేను ఏ విషయములోను సిగుగ్పడక యెపప్టివలెనే యిపుప్డును 

పూరణ్ధైరయ్ముతో బోధించుటవలన నా బర్దుకు మూలముగానైనను సరే, చావు మూలముగానైనను సరే, 

కీర్సుత్ నా శరీరమందు ఘనపరచబడునని 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  
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యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 

జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

1 యోహాను 5:16 => సకల దురీణ్తియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు. 

పర్కటన 11:4 => వీరు భూలోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచుచునన్ రెండు ఒలీవచెటుల్ను 

దీపసత్ంభములునై యునాన్రు. 

పర్కటన 11:5 => ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల వారి నోటనుండి అగిన్ బయలు 

వెడలి వారి శతుర్వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి హానిచేయ నుదేద్శించినయెడల 

ఆలాగున వాడు చంపబడవలెను. 

పర్కటన 11:6 => తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురువకుండ ఆకాశమును మూయుటకు 

వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును, 

నానావిధములైన తెగుళల్తో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 14:14 => నా నామమున మీరు ననేన్మి అడిగినను నేను చేతును.  
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యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

యెషయా 22:22 => నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికార భారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను 

అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

దానియేలు 2:18 => తానును తన సేన్హితులును బబులోనులో తకిక్న జాఞ్నులతో కూడ 

నశింపకుండునటుల్ ఆ కలయొకక్ మరమ్విషయములో పరలోకమందునన్ దేవునివలన కటాక్షము 

పొందు నిమితత్మై ఆయనను వేడుకొనుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:15 => వీరు వచిచ్ వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందవలెనని వారికొరకు పార్రథ్న 

చేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 23 

కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక రాజును పోలియునన్ది. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

యోహాను 20:19 => ఆదివారము సాయంకాలమున శిషుయ్లు యూదులకు భయపడి, తాము 

కూడియునన్ యింటి తలుపులు మూసికొనియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు సమాధానము 

కలుగునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:26 => ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మరల లోపల ఉనన్పుప్డు 

తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచిచ్ మధయ్ను నిలిచి మీకు 

సమాధానము కలుగును గాక అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 5:4 => ఏమనగా, పర్భువైన యేసు దినమందు వాని ఆతమ్ రకిష్ంపబడునటుల్ 

శరీరేచఛ్లు నశించుటకై మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున మీరును,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 1:1 => తండిర్యైన దేవుని యందును పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నందును ఉనన్ 

థెసస్లొనీకయుల సంఘమునకు పౌలును, సిలావ్నును, తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

కృపయు సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:2 => మన సహోదరియైన అపిఫ్యకును, తోడి యోధుడైన అరిఖ్పుప్నకును, నీ యింట 

ఉనన్ సంఘమునకును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 
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మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

నిరగ్మకాండము 20:24 => మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను 

సమాధాన బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును 

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 

జెకరాయ్ 2:5 => నేను దానిచుటుట్ అగిన్పార్కారముగా ఉందును, నేను దాని మధయ్ను నివాసినై 

మహిమకు కారణముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

పర్కటన 1:11 => నీవు చూచుచునన్ది పుసత్కములో వార్సి, ఎఫెసు, సుమ్రన్, పెరగ్ము, తుయతైర, 

సారీద్స , ఫిలదెలిఫ్య, లవొదికయ అను ఏడు సంఘములకు పంపుమని చెపుప్ట నావెనుక వింటిని.  

పర్కటన 1:12 => ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచునన్ సవ్రమేమిటో అని చూడ తిరిగితిని. 

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 2:1 => ఎఫెసులో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములు తన 

కుడిచేత పటుట్కొని యేడు దీపసత్ంభముల మధయ్ సంచరించువాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 21:3 => అపుప్డు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషుయ్లతో కూడ ఉనన్ది, ఆయన వారితో 

కాపురముండును, వారాయన పర్జలైయుందురు, దేవుడు తానే వారి దేవుడైయుండి వారికి 

తోడైయుండును. 

ఆదికాండము 4:16 => అపుప్డు కయీను యెహోవా సనిన్ధిలోనుండి బయలుదేరివెళిల్ ఏదెనుకు 

తూరుప్దికుక్న నోదు దేశములో కాపురముండెను. 
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ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 3:14 => అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో 

చెపెప్ను. మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

చెపప్వలెననెను. 

లేవీయకాండము 23:44 => అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను 

తెలియచెపెప్ను. 

యెహోషువ 6:27 => యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 20:9 => నీవు ఆలకించి మముమ్ను రకిష్ంచుదువని అనుకొని, యిచచ్ట నీ 

నామ ఘనతకొరకు ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమును కటిట్ంచిరి. నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెటట్బడెను గదా. 

కీరత్నలు 46:5 => దేవుడు ఆ పటట్ణములోనునాన్డు దానికి చలనము లేదు అరుణోదయమున దేవుడు 

దానికి సహాయము చేయుచునాన్డు. 

పరమగీతము 6:2 => ఉదాయ్నవనమునందు మేపుటకును పదమ్ములను ఏరుకొనుటకును. నా 

పిర్యుడు తన ఉదాయ్నవనమునకు పోయెను పరిమళ పుషప్సాథ్నమునకు పోయెను.  

పరమగీతము 7:5 => నీ శిరసుస్ కరెమ్లు పరవ్త రూపము నీ తలవెండుర్కలు ధూమర్వరణ్ముగలవి. 

రాజు వాటి యుంగరములచేత బదుధ్డగుచునాన్డు. 

పరమగీతము 8:13 => ఉదాయ్నవనములలో పెంచబడినదానా, నీ చెలికతెత్లు నీ సవ్రము 

వినగోరుదురు ననున్ను దాని విననిముమ్. 

యెషయా 4:5 => సీయోనుకొండలోని పర్తి నివాససథ్లముమీదను దాని ఉతస్వ సంఘములమీదను 

పగలు మేఘధూమములను రాతిర్ అగిన్జావ్లా పర్కాశమును యెహోవా కలుగజేయును.  
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యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 46:10 => అధిపతి వారితో కలిసి పర్వేశింపగా వారు పర్వేశించుదురు, వారు 

బయలువెళుల్నపుప్డు అందరును కూడి బయలువెళల్వలెను. 

జెఫనాయ్ 2:1 => సిగుగ్మాలిన జనులారా, కూడిరండి, పొటుట్ గాలికి ఎగురునటుల్ సమయము 

గతించుచునన్ది. 

హగగ్యి 1:13 => అపుప్డు యెహోవా దూతయైన హగగ్యి యెహోవా తెలియజేసిన వారత్నుబటిట్ 

జనులకు పర్కటించినదేమనగా నేను మీకు తోడుగా ఉనాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:16 => అపుప్డు, యెహోవా యందు భయభకుత్లు గలవారు ఒకరితో ఒకరు 

మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగిగ్ ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు 

భయభకుత్లు కలిగి ఆయన నామమును సమ్రించుచు ఉండువారికి జాఞ్పకారథ్ముగా ఒక గర్ంథము 

ఆయన సముఖమునందు వార్యబడెను. 

మతత్యి 26:11 => బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 24:15 => వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే దగగ్రకువచిచ్ 

వారితో కూడ నడిచెను; 

యోహాను 4:21 => అమామ్, ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది, ఆ కాలమందు ఈ పరవ్తముమీదనైనను 

యెరూషలేములోనైనను మీరు తండిర్ని ఆరాధింపరు. నా మాట నముమ్ము; 

యోహాను 14:18 => మిముమ్ను అనాథలనుగా విడువను, మీయొదద్కు వతుత్ను. కొంతకాలమైన 

తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును చూడదు;  

యోహాను 20:24 => యేసు వచిచ్నపుప్డు, పండెర్ండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా 

వారితో లేకపోయెను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:12 => ఇటుల్ ఆలోచించుకొని అతడు మారుక్ అను మారుపేరు గల 

యోహాను తలిల్యైన మరియ యింటికి వచెచ్ను; అకక్డ అనేకులుకూడి పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:6 => అపుప్డు అపొసత్లులును పెదద్లును ఈ సంగతినిగూరిచ్ 

ఆలోచించుటకు కూడివచిచ్రి. బహు తరక్ము జరిగిన తరువాత పేతురు లేచి వారితో ఇటల్నెను 

రోమీయులకు 16:5 => ఆసియలో కీర్సుత్కు పర్థమఫలమైయునన్ నా పిర్యుడగు ఎపైనెటుకు 

వందనములు. 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

వచనము 24 

అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు అచిచ్యునన్ యొకడు 

అతనియొదద్కు తేబడెను. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

లూకా 17:3 => మీ విషయమై మీరే జాగర్తత్గా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తపిప్దము చేసినయెడల 

అతని గదిద్ంచుము; అతడు మారుమనసుస్ పొందినయెడల అతని క్షమించుము. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 
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సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:12 => నా పార్ణము వంటివాడైన అతనిని నీయొదద్కు తిరిగి పంపియునాన్ను. 

వచనము 25 

అపుప్ తీరుచ్టకు వానియొదద్ ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, వాని భారయ్ను, పిలల్లను 

వానికి కలిగినది యావతుత్ను అమిమ్, అపుప్ తీరచ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను. 
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మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

మీకా 7:19 => ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి 

పాపములనిన్టిని సముదర్పు అగాధములలో నీవు పడవేతువు. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

మారుక్ 11:26 => అపుప్డు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యు మీ పాపములు క్షమించును. 

రోమీయులకు 12:21 => కీడువలన జయింపబడక, మేలుచేత కీడును జయించుము. 

ఎఫెసీయులకు 4:26 => కోపపడుడి గాని పాపము చేయకుడి; సూరుయ్డసత్మించువరకు మీ కోపము 

నిలిచి యుండకూడదు. 

ఎఫెసీయులకు 4:31 => సమసత్మైన దేవ్షము, కోపము, కోర్ధము, అలల్రి, దూషణ, సకలమైన 

దుషట్తవ్ము మీరు విసరిజ్ంచుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 
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కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 4:24 => ఏడంతలు పర్తిదండన కయీను కోసము, వచిచ్నయెడల లెమెకు కోసము 

డెబబ్ది యేడంతలు వచుచ్ననెను. 

సామెతలు 19:11 => ఒకని సుబుదిధ్ వానికి దీరఘ్శాంతమునిచుచ్ను తపుప్లు క్షమించుట అటిట్వానికి 

ఘనతనిచుచ్ను. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

జెకరాయ్ 8:23 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములలో ఆ 

యా భాషలు మాటలాడు అనయ్జనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపటుట్కొని దేవుడు మీకు 

తోడుగా ఉనాన్డను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వతుత్మని చెపుప్దురు. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

వచనము 26 

కాబటిట్ ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మొర్కిక్ నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు అంతయు 

చెలిల్ంతునని చెపప్గా 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:14 => (పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన 

దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని వారి కపప్గించినటుల్ండును. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 

మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని 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 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతత్యి 25:27 => అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను 

వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 

మతత్యి 25:28 => ఆ తలాంతును వానియొదద్నుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవానికియుయ్డి. 

మతత్యి 25:29 => కలిగిన పర్తివానికి ఇయయ్బడును అతనికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివాని 

యొదద్నుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 
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లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

లూకా 19:13 => తన దాసులను పదిమందిని పిలిచి వారికి పది మినాలనిచిచ్ నేను వచుచ్వరకు 

వాయ్పారము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:15 => అతడా రాజయ్ము సంపాదించుకొని తిరిగివచిచ్నపుప్డు, పర్తివాడును 

వాయ్పారమువలన ఏమేమి సంపాదించెనో తెలిసికొనుటకై తాను సొమిమ్చిచ్న దాసులను తనయొదద్కు 

పిలువుమని ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 
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లూకా 19:23 => నీవెందుకు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ నుంచలేదు? అటుల్ 

చేసియుండినయెడల నేను వచిచ్ వడిడ్తో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెపిప్ 

లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 
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దానియేలు 6:2 => వారిపైన ముగుగ్రిని పర్ధానులగా నియమించెను; ఆ ముగుగ్రిలో దానియేలు 

ముఖుయ్డు. రాజునకు నషట్ము కలుగకుండునటుల్ ఆ యధిపతులు తపప్కుండ వీరికి లెకక్లు 

ఒపప్జెపప్వలెనని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మారుక్ 11:25 => మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న 

చేయునపుప్డెలల్ను వాని క్షమించుడి. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 19:15 => అతడా రాజయ్ము సంపాదించుకొని తిరిగివచిచ్నపుప్డు, పర్తివాడును 

వాయ్పారమువలన ఏమేమి సంపాదించెనో తెలిసికొనుటకై తాను సొమిమ్చిచ్న దాసులను తనయొదద్కు 

పిలువుమని ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 27 

ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి, వానిని విడిచిపెటిట్, వాని అపుప్ క్షమించెను. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

లూకా 16:5 => తన యజమానుని రుణసుథ్లలో ఒకొక్కక్ని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత 

అచిచ్యునాన్వని మొదటివానినడిగెను. 

లూకా 16:7 => తరువాత వాడు నీవు ఎంత అచిచ్యునాన్వని మరియొకని నడుగగా వాడు నూరు 

తూముల గోధుమలని చెపిప్నపుప్డు. వానితో నీవు నీ చీటి తీసికొని యెనుబది తూములని వార్సికొమమ్ని 

చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

ఎజార్ 9:6 => నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎతిత్ కొనుటకు సిగుగ్పడి ఖినున్డనై యునాన్ను. 

మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచిచ్యునన్వి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెతుత్గా 

పెరిగియునన్ది. 

కీరత్నలు 38:4 => నా దోషములు నా తలమీదుగా పొరిల్పోయినవి నేను మోయలేని బరువువలె అవి 

నామీద మోపబడియునన్వి. 

కీరత్నలు 40:12 => లెకక్లేని అపాయములు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి నా దోషములు ననున్ తరిమి 

పటుట్కొనగా నేను తలయెతిత్ చూడలేకపోతిని లెకక్కు అవి నా తలవెండుర్కలను మించియునన్వి నా 

హృదయము అధైరయ్పడియునన్ది.  

కీరత్నలు 130:3 => యెహోవా, నీవు దోషములను కనిపెటిట్ చూచినయెడల పర్భువా, ఎవడు 

నిలువగలడు? 

కీరత్నలు 130:4 => అయినను జనులు నీయందు భయభకుత్లు నిలుపునటుల్ నీయొదద్ క్షమాపణ 

దొరుకును. 

ఆదికాండము 44:10 => అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది 

దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 3:9 => రాజునకు సమమ్తియైతే వారు హతము చేయబడునటుల్ను, నేను ఆ పనిచేయువారికి 

ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొకక్ ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అపప్గించునటుల్ను, చటట్ము 

పుటిట్ంచుమనగా 

మతత్యి 25:15 => అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని 

సామరథ్య్ముచొపుప్న వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 
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లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

వచనము 28 

అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళిల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన తోడిదాసులలో 

ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

లేవీయకాండము 25:39 => నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల 

వానిచేత బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

నెహెమాయ్ 5:5 => మా పార్ణము మా సహోదరుల పార్ణము వంటిది కాదా? మా పిలల్లు వారి 

పిలల్లను పోలిన వారు కారా? మా కుమారులను మా కుమారెత్లను దాసులగుటకై అపప్గింపవలసి 

వచెచ్ను; ఇపప్టికిని మా కుమారెత్లలో కొందరు దాసతవ్ములో నునాన్రు, మా భూములును మా 

దార్క్షతోటలును అనుయ్లవశమున నుండగా వారిని విడిపించుటకు మాకు శకిత్ చాలకునన్దని చెపప్గా 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  
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ఆదికాండము 17:13 => నీ యింట పుటిట్నవాడును నీ వెండితో కొనబడినవాడును, తపప్క సునన్తి 

పొందవలెను. అపుప్డు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నితయ్ నిబంధనగా ఉండును. 

ఆదికాండము 44:10 => అందుకతడు మంచిది, మీరు చెపిప్నటే ట్ కానీయుడి; ఎవరియొదద్ అది 

దొరుకునో అతడే నాకు దాసుడగును, అయితే మీరు నిరోద్షులగుదురని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 21:2 => నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు 

దాసుడైయుండి యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:30 => తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా 

వారిని అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని 

పారదోలుదురు? 

నాయ్యాధిపతులు 4:2 => యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీను చేతికి వారిని 

అపప్గించెను. అతని సేనాధిపతి అనుయ్ల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా. 

1 సమూయేలు 22:2 => మరియు ఇబబ్ంది గలవారందరును, అపుప్లు చేసికొనిన వారందరును, 

అసమాధానముగా నుండువారందరును, అతనియొదద్ కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. 

అతని యొదద్కు ఎకుక్వ తకుక్వ నాలుగు వందలమంది వచిచ్యుండిరి. 

సామెతలు 6:31 => వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెలిల్ంపవలెను తన యింటి ఆసిత్ అంతయు 

అపప్గింపవలెను. 

సామెతలు 22:7 => ఐశవ్రయ్వంతుడు బీదలమీద పర్భుతవ్ము చేయును అపుప్చేయువాడు 

అపిప్చిచ్నవానికి దాసుడు. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 
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రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

వచనము 29 

అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు చెలిల్ంచెదనని వానిని 

వేడుకొనెను గాని 

మతత్యి 18:29 => అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడి నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, నీకు 

చెలిల్ంచెదనని వానిని వేడుకొనెను గాని 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 10:3 => ఏలయనగా వారు దేవుని నీతినెరుగక తమ సవ్నీతిని సాథ్పింప 

బూనుకొనుచు దేవుని నీతికి లోబడలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 9:7 => అది యోతామునకు తెలియబడినపుప్డు అతడు పోయి గెరిజీము 

కొండకొపుప్న నిలిచి యెలుగెతిత్ పిలిచి వారితో ఇటల్నెను షెకెము యజమానులారా, మీరు నా మాట 

వినినయెడల దేవుడు మీ మాట వినును. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

వచనము 30 

వాడు ఒపుప్కొనక అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంచువరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

Page  of 2339 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

కీరత్నలు 78:38 => అయితే ఆయన వాతస్లయ్ సంపూరుణ్డై వారిని నశింపజేయక వారి దోషము 

పరిహరించువాడు. తన ఉగర్తను ఏమాతర్మును రేపుకొనక పలుమారు కోపము అణచుకొనువాడు. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

కీరత్నలు 86:15 => పర్భువా, నీవు దయాదాకిష్ణయ్ములుగల దేవుడవు ధీరఘ్శాంతుడవు 

కృపాసతయ్ములతో నిండినవాడవు 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 
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లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

వచనము 31 

కాగా వాని తోడిదాసులు జరిగినది చూచి, మికిక్లి దుఃఖపడి, వచిచ్, జరిగినదంతయు తమ 

యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి. 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:2 => తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు 

ఇయయ్వలెను. అది యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను 

తన సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు. 

నెహెమాయ్ 5:7 => అంతట నాలో నేనే యోచనచేసి పర్ధానులను అధికారులను గదిద్ంచి మీరు మీ 

సహోదరులయొదద్ వడిడ్ పుచుచ్కొనుచునాన్రని చెపిప్ వారిని ఆటంకపరచుటకై మహా సమాజమును 

సమకూరిచ్ 

నెహెమాయ్ 5:10 => నేనును నా బంధువులును నా దాసులును కూడ ఆలాగుననే వారికి సొముమ్ను 

ధానయ్మును అపుప్గా ఇచిచ్తివిు; ఆ అపుప్ పుచుచ్కొనకుందము. 

నెహెమాయ్ 5:11 => ఈ దినములోనే వారియొదద్ మీరు అపహరించిన భూములను దార్క్షతోటలను 

ఒలీవతోటలను వారి యిండల్ను వారికి అపుప్గా ఇచిచ్న సొముమ్లోను ధానయ్ములోను దార్కాష్రసములోను 

నూనెలోను నూరవభాగమును వారికి మరల అపప్గించుడని నేను మిముమ్ను బతిమాలుచునాన్ను 

అంటిని. 

నెహెమాయ్ 10:31 => దేశపు జనులు విశార్ంతి దినమందు అమమ్కపు వసుత్వులనే గాని 

భోజనపదారథ్ములనేగాని అముమ్టకు తెచిచ్నయెడల విశార్ంతిదినమునగాని పరిశుదధ్ దినములలోగాని 

వాటిని కొనకుందుమనియు, ఏడవ సంవతస్రమున విడిచిపెటిట్ ఆ సంవతస్రములో బాకీదారుల బాకీలు 

వదలివేయుదుమనియు నిరణ్యించుకొంటిమి. 
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యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యెహెజేక్లు 45:9 => మరియు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇశార్యేలీయుల 

అధిపతులారా, మీరు జరిగించిన బలాతాక్రమును దోచుకొనిన దోపును చాలును; ఆలాగు చేయుట 

మాని నా జనుల సొముమ్ను అపహరింపక నీతి నాయ్యముల ననుసరించి నడుచుకొనుడి; ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

సామెతలు 28:3 => బీదలను బాధించు దరిదుర్డు ఆహారవసుత్వులను ఉండనియయ్క కొటుట్కొనిపోవు 

వానతో సమానుడు. 

యిరిమ్యా 34:16 => పిమమ్ట మీరు మనసుస్ మారుచ్కొని నా నామమును అపవితర్పరచితిరి వారి 

ఇచాఛ్నుసారముగా తిరుగునటుల్ వారిని సవ్తంతుర్లుగా పోనిచిచ్న తరువాత, అందరును తమ 

దాసదాసీలను మరల పటుట్కొని తమకు దాసులుగాను దాసీలుగాను ఉండుటకై వారిని 

లోపరచుకొంటిరి  

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 10:29 => రెండు పిచుచ్కలు కాసుకు అమమ్బడును గదా; అయినను మీ తండిర్ సెలవులేక 

వాటిలో ఒకటైనను నేలను పడదు. 

మతత్యి 22:19 => పనున్ రూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెపప్గా వారాయనయొదద్కు ఒక 

దేనారము తెచిచ్రి. 

మారుక్ 6:37 => అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెటుట్డనగా వారు మేము వెళిల్ యీనూన్రు 

దేనారముల రొటెట్లు కొని వారికి పెటుట్దుమా అని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 
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మారుక్ 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 15:8 => ఏ సతరీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొటుట్కొంటె ఆమె 

దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకువరకు జాగర్తత్గా వెదకదా? 

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

యోహాను 6:7 => అందుకు ఫిలిపుప్ వారిలో పర్తివాడును కొంచెము కొంచెము పుచుచ్కొనుటకైనను 

రెండువందల దేనారముల రొటెట్లు చాలవని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

వచనము 32 

అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడ డ్ దాసుడా, నీవు ననున్ వేడుకొంటివి గనుక నీ 

అపప్ంతయు క్షమించితిని; 

మతత్యి 18:26 => కాబటిట్ ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మొర్కిక్ నాయెడల ఓరుచ్కొనుము, 

నీకు అంతయు చెలిల్ంతునని చెపప్గా 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:18 => అతడు నీకు ఏ నషట్మైనను కలుగజేసినయెడలను, నీకు ఏమైన 

ఋణమునన్యెడలను, అది నా లెకక్లో చేరుచ్ము; 

ఫిలేమోనుకు 1:19 => పౌలను నేను నా సవ్హసత్ముతో ఈ మాట వార్యుచునాన్ను అది నేనే తీరుత్ను. 

అయినను నీ ఆతమ్ విషయములో నీవే నాకు ఋణపడియునాన్వని నేను చెపప్నేల?  

Page  of 2343 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 సమూయేలు 25:24 => నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన 

ననున్ మాటలాడనిముమ్, నీ దాసురాలనైన నేను చెపుప్ మాటలను ఆలకించుము; 

వచనము 33 

నేను నినున్ కరుణించిన పర్కారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి యుండెను గదా అని 

వానితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

1 రాజులు 21:28 => యెహోవా వాకుక్ తిషీబ్యుడైన ఏలీయాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 రాజులు 21:29 => అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా పర్వరిత్ంచుట చూచితివా? నాకు 

భయపడి అతడు వినయముగా పర్వరిత్ంచుటచేత ఆ అపాయము అతని కాలమునందు 

సంభవింపకుండ ఆపి, అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబికులమీదికి నేను దాని 

రపిప్ంచెదను. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 
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లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

వచనము 34 

అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచిచ్యునన్దంతయు చెలిల్ంచువరకు 

బాధపరచువారికి వానినపప్గించెను. 

కీరత్నలు 119:136 => జనులు నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరింపకపోయినందుకు నా కనీన్రు ఏరులై 

పారుచునన్ది. 

కీరత్నలు 119:158 => దోర్హులను చూచి నేను అసహియ్ంచుకొంటిని నీవిచిచ్న మాటను వారు 

లక్షయ్పెటట్రు. 

యిరిమ్యా 9:1 => నా జనులలో హతమైనవారినిగూరిచ్ నేను దివారాతర్ము కనీన్రు విడుచునటుల్ నా 

తల జలమయముగాను నా కనున్ కనీన్ళల్ ఊటగాను ఉండును గాక.  

మారుక్ 3:5 => ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ 

చెయియ్ చాపుమని ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

రోమీయులకు 9:2 => కీర్సుత్నందు నిజమే చెపుప్చునాన్ను, అబదధ్మాడుట లేదు. 

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

రోమీయులకు 12:15 => సంతోషించు వారితో సంతోషించుడి; 
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2 కొరిందీయులకు 1 1 : 2 1 = > మేము బలహీనులమైయునన్టుట్ అవమానముగా 

మాటలాడుచునాన్ను. ఏ విషయమందు ఎవడైన ధైరయ్ము కలిగియునాన్డో, ఆ విషయమందు నేను 

కూడ ధైరయ్ము కలిగినవాడను; అవివేకముగా మాటలాడుచునాన్ను సుమా. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఆదికాండము 37:2 => యాకోబు వంశావళి యిది. యోసేపు పదునేడేండల్వాడై తన సహోదరులతో 

కూడ మందను మేపుచుండెను. అతడు చినన్వాడై తన తండిర్ భారయ్లైన బిలా హ్ కుమారులయొదద్ను జిలాప్ 

కుమారులయొదద్ను ఉండెను. అపుప్డు యోసేపు వారి చెడుతనమునుగూరిచ్న సమాచారము వారి 

తండిర్యొదద్కు తెచుచ్చుండువాడు. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

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 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => ఆ మనుషుయ్లు ఇంటికి వచుచ్చుండగా కొందరువచిచ్ వారిని 

గూరిచ్న వారత్ దావీదునకు తెలియజేసిరి; వారు బహు లజా జ్కార్ంతులై యుండిరిగనుక వారికి ఎదురుగా 

మనుషుయ్లను పంపి మీ గడ డ్ములు పెరుగుదనుక మీరు యెరికోలో ఉండి తరువాత రండని రాజు 

వారికి వరత్మానమంపెను. 

వచనము 35 

మీలో పర్తివాడును తన సహోదరుని హృదయపూరవ్కముగా క్షమింపనియెడల నా పరలోకపు 

తండిర్యు ఆ పర్కారమే మీయెడల చేయుననెను. 
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మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

నిరగ్మకాండము 34:7 => ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును 

పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

పర్సంగి 7:22 => నీవును అనేకమారులు ఇతరులను శపించితివని నీకే తెలిసియునన్ది గదా. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 
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మతత్యి 
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వచనము 1 

యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ చాలించిన తరువాత గలిలయనుండి యొరాద్ను అదద్రినునన్ యూదయ 

పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 5:44 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, మీరు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్కి కుమారులై 

యుండునటుల్ మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి. మిముమ్ను హింసించు వారికొరకు పార్రథ్న చేయుడి. 

మతత్యి 5:45 => ఆయన చెడ డ్వారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూరుయ్ని ఉదయింపజేసి, 

నీతిమంతుల మీదను, అనీతిమంతుల మీదను వరష్ము కురిపించుచునాన్డు. 

లూకా 6:35 => మీరైతే ఎటిట్ వారినిగూరిచ్ యైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శతుర్వులను పేర్మించుడి, 

మేలు చేయుడి, అపుప్ ఇయుయ్డి; అపుప్డు మీ ఫలము గొపప్దై యుండును, మీరు సరోవ్నన్తుని 

కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజఞ్తలేనివారియెడలను దుషుట్లయెడలను ఉపకారియై యునాన్డు. 

లూకా 6:36 => కాబటిట్ మీ తండిర్ కనికరము గలవాడై యునన్టుట్ మీరును కనికరము గలవారై 

యుండుడి. 

ఎఫెసీయులకు 4:32 => ఒకనియెడల ఒకడు దయగలిగి కరుణాహృదయులై కీర్సుత్నందు దేవుడు 

మిముమ్ను క్షమించిన పర్కారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:1 => కావున మీరు పిర్యులైన పిలల్లవలె దేవునిపోలి నడుచుకొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 3:13 => ఎవడైనను తనకు హాని చేసెనని యొకడనుకొనినయెడల ఒకనినొకడు 

సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి, పర్భువు మిముమ్ను క్షమించినలాగున మీరును క్షమించుడి. 

నిరగ్మకాండము 23:9 => పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; 

మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరిగదా. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1 5 : 1 5 = > ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు 

నీకాజాఞ్పించియునాన్ను. 

కీరత్నలు 18:25 => దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథారథ్వంతులయెడల 

యథారథ్వంతుడవుగా నుందువు 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:2 => ఒకటియు విడువక పర్భువు యాకోబు నివాససథ్లములనిన్టిని నాశనము 

చేసియునాన్డు మహోగుర్డై యూదాకుమారెత్ కోటలను పడగొటిట్యునాన్డు వాటిని నేలకు 

కూలిచ్వేసియునాన్డు ఆ రాజయ్మును దాని యధిపతులను ఆయన అపవితర్పరచియునాన్డు.  

యోనా 4:11 => అయితే నూట ఇరువదివేలకంటె ఎకుక్వై, కుడియెడమలు ఎరుగని జనమును 

బహు పశువులును గల నీనెవె మహాపురము విషయములో నేను విచారపడవదాద్? అని యోనాతో 

సెలవిచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

వచనము 2 

బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అకక్డ సవ్సథ్పరచెను. 
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మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

మతత్యి 5:26 => కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:58 => వాదించువానితో కూడ అధికారి యొదద్కు నీవు వెళుల్చుండగా అతని చేతినుండి 

తపిప్ంచుకొనుటకు తోర్వలోనే పర్యతన్ము చేయుము, లేదా, అతడొకవేళ నినున్ నాయ్యాధిపతి 

యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోవును, నాయ్యాధిపతి నినున్ బంటౌర్తునకు అపప్గించును, బంటౌర్తు నినున్ 

చెరసాలలో వేయును. 

లూకా 12:59 => నీవు కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు వెలుపలికి రానేరావని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

యెషయా 47:11 => కీడు నీమీదికి వచుచ్ను నీవు మంతిర్ంచి దాని పోగొటట్జాలవు ఆ కీడు నీమీద 

పడును దానిని నీవు నివారించలేవు నీకు తెలియని నాశనము నీమీదికి ఆకసిమ్కముగా వచుచ్ను.  

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 
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లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

వచనము 3 

పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 7:1 => మీరు తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు. 

మతత్యి 7:2 => మీరు తీరుచ్ తీరుప్ చొపుప్ననే మిముమ్నుగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్బడును, మీరు 

కొలుచు కొలత చొపుప్ననే మీకును కొలువబడును. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

మారుక్ 11:26 => అపుప్డు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యు మీ పాపములు క్షమించును. 

లూకా 6:37 => తీరుప్ తీరచ్కుడి, అపుప్డు మిముమ్నుగూరిచ్ తీరుప్ తీరచ్బడదు; నేరము మోపకుడి, 

అపుప్డు మీ మీద నేరము మోపబడదు; 

లూకా 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. 
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యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

సామెతలు 21:2 => ఒకడు తనకేరప్రచుకొనిన మారగ్ము ఎటిట్దైనను తన దృషిట్కది నాయ్యముగానే 

అగపడును యెహోవాయే హృదయములను పరిశీలన చేయువాడు.  

యిరిమ్యా 3:10 => ఇంతగా జరిగినను విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

పైవేషమునకే గాని తన పూరణ్హృదయముతో నాయొదద్కు తిరుగుటలేదని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 
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నిరగ్మకాండము 22:9 => పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ 

గొఱఱ్నుగూరిచ్ బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి 

వాయ్జెయ్ము దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన 

పొరుగువానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.  

2 రాజులు 4:1 => అంతట పర్వకత్ల శిషుయ్లలో ఒకని భారయ్ నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయెను; 

అతడు యెహోవా యందు భకిత్గలవాడై యుండెనని నీకు తెలిసేయునన్ది; ఇపుప్డు అపుప్లవాడు నా 

యిదద్రు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పటుట్కొనిపోవుటకు వచిచ్యునాన్డని 

ఎలీషాకు మొఱఱ్పెటట్గా 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 18:15 => మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తపిప్దము చేసినయెడల నీవు పోయి, నీవును 

అతడును ఒంటరిగా నునన్పుప్డు అతనిని గదిద్ంచుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని 

సంపాదించుకొంటివి. 

లూకా 6:30 => నినన్డుగు పర్తివానికిని ఇముమ్; నీ సొతుత్ ఎతిత్కొనిపోవు వానియొదద్ దాని మరల 

అడుగవదుద్. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:4 => అతడు ఒక దినమున ఏడుమారులు నీయెడల తపిప్దము చేసి యేడు మారులు 

నీవైపుతిరిగి మారుమనసుస్ పొందితిననినయెడల అతని క్షమింపవలెననెను. 

వచనము 4 
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ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను సృజించెననియు 

మారుక్ 10:1 => ఆయన అకక్డనుండి లేచి యూదయ పార్ంతములకును యొరాద్ను అదద్రికిని 

వచెచ్ను. జనసమూహములు తిరిగి ఆయనయొదద్కు కూడివచిచ్రి. ఆయన తన వాడుక చొపుప్న వారికి 

మరల బోధించుచుండెను. 

యోహాను 10:40 => యొరాద్ను అదద్రిని యోహాను మొదట బాపిత్సమ్మిచుచ్చుండిన సథ్లమునకు 

ఆయన తిరిగి వెళిల్ అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 26:1 => యేసు ఈ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించిన తరువాత జరిగినదేమనగా ఆయన తన 

శిషుయ్లను చూచి 

వచనము 5 

ఇందు నిమితత్ము పురుషుడు తలిదండుర్లను విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును, వారిదద్రును 

ఏకశరీరముగా ఉందురని చెపెప్ననియు మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 4:24 => ఆయన కీరిత్ సిరియ దేశమంతట వాయ్పించెను. నానావిధములైన రోగములచేతను 

వేదనలచేతను పీడింపబడిన వాయ్ధిగర్సుత్లనందరిని, దయయ్ము పటిట్నవారిని, చాందర్ రోగులను, 

పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొదద్కు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 
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మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

మతత్యి 12:15 => యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచచ్టనుండి వెళిల్పోయెను. బహు జనులాయనను 

వెంబడింపగా 

మతత్యి 14:35 => అకక్డి జనులు ఆయనను గురుత్పటిట్, చుటుట్పటల్నునన్ ఆ పర్దేశమంతటికి 

వరత్మానము పంపి, రోగులనందరిని ఆయనయొదద్కు తెపిప్ంచి 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 15:30 => బహు జనసమూహములు ఆయనయొదద్కు కుంటివారు గుర్డిడ్వారు మూగవారు 

అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచిచ్ ఆయన పాదములయొదద్ పడవేసిరి; ఆయన వారిని 

సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మారుక్ 6:55 => ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు 

రోగులను మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మారుక్ 6:56 => గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ 

పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము 

ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 4:25 => గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయ యను పర్దేశములనుండియు 

యొరాద్నునకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 
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వచనము 6 

కాబటిట్ వారికను ఇదద్రు కాక ఏక శరీరముగా ఉనాన్రు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుషుయ్డు 

వేరుపరచకూడదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మతత్యి 22:35 => వారిలో ఒక ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 12:13 => వారు మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని, పరిసయుయ్లను హేరోదీయులను 

కొందరిని ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్నపుప్డు శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 
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యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 3:9 => నలువది సంవతస్రములు నా కారయ్ములను చూచి మీ పితరులు ననున్ 

పరీకిష్ంచి శోధించిరి. 

మతత్యి 5:31 => తన భారయ్ను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతిర్క యియయ్వలెనని 

చెపప్బడియునన్ది గదా; 

మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 
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కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

మతత్యి 12:10 => వారాయనమీద నేరము మోపవలెనని విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట 

నాయ్యమా? అని ఆయనను అడిగిరి. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

1 పేతురు 3:7 => అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భారయ్లు మీతో 

పాలివారైయునాన్రని యెరిగి, యెకుక్వ బలహీనమైన ఘటమని భారయ్ను సనామ్నించి, మీ పార్రథ్నలకు 

అభయ్ంతరము కలుగకుండునటుల్, జాఞ్నము చొపుప్న వారితో కాపురము చేయుడి 

వచనము 7 

అందుకు వారు ఆలాగైతే పరితాయ్గ పతిర్కనిచిచ్ ఆమెను విడనాడుమని మోషే యెందుకు ఆజాఞ్పించెనని 

వారాయనను అడుగగా 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 21:6 => శిషుయ్లు వెళిల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మారుక్ 2:25 => అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును 

ఆకలిగొనినందున దావీదునకు అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 
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మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

లూకా 10:26 => అందుకాయన ధరమ్శాసత్రమందేమి వార్యబడియునన్ది? నీవేమి చదువుచునాన్వని 

అతని నడుగగా 

ఆదికాండము 1:27 => దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని సవ్రూపమందు వాని 

సృజించెను; సతరీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. 

ఆదికాండము 5:2 => మగవానిగాను ఆడుదానిగాను వారిని సృజించి వారు సృజించబడిన దినమున 

వారిని ఆశీరవ్దించి వారికి నరులని పేరు పెటెట్ను. 

మలాకీ 2:15 => కొంచెముగానైనను దైవాతమ్నొందినవారిలో ఎవరును ఈలాగున చేయలేదు; ఒకడు 

చేసినను ఏమి జరిగెను? దేవునిచేత సంతతి నొందవలెనని అతడు యతన్ము చేసెను గదా; కాగా 

మిముమ్ను మీరే జాగర్తత్ చేసికొని, యౌవనమున పెండిల్ చేసికొనిన మీ భారయ్ల విషయములో 

విశావ్సఘాతకులుగా ఉండకుడి. 

ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 

రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:5 => ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని పెండిల్చేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. 

అతనిపైన యే వాయ్పారభారమును మోపకూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింటఉండి 

తాను పరిగర్హించిన భారయ్ను సంతోషపెటట్వలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => యెహోయాదా అతనికి యిదద్రు భారయ్లను పెండిల్చేసెను; అతడు 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

వచనము 8 

ఆయనమీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ మీ భారయ్లను విడనాడ మోషే సెలవిచెచ్ను, గాని ఆదినుండి 

ఆలాగు జరుగలేదు. 

ఆదికాండము 2:21 => అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు 

నిదిర్ంచినపుప్డు అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను. 

ఆదికాండము 2:22 => తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను 

సతరీనిగా నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 2:23 => అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా 

మాంసములో మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 
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మారుక్ 10:5 => యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 

మారుక్ 10:6 => సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

మారుక్ 10:8 => వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక 

యేకశరీరముగా నుందురు. 

మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఆదికాండము 34:3 => అతని మనసుస్ యాకోబు కుమారెత్యైన దీనామీదనే ఉండెను; అతడు ఆ 

చినన్దాని పేర్మించి ఆమెతో పీర్తిగా మాటలాడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:4 => మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు 

సజీవులై యునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:20 => నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయన నామమున పర్మాణము చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ 

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 

1 సమూయేలు 18:1 => దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినపుప్డు యోనాతాను 

హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు పార్ణ 

సేన్హితునిగా భావించుకొని అతని పేర్మించెను. 
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2 సమూయేలు 1:26 => నా సహోదరుడా, యోనాతానా నీవు నాకు అతిమనోహరుడవై యుంటివి నీ 

నిమితత్ము నేను బహు శోకము నొందుచునాన్ను నాయందు నీకునన్ పేర్మ బహు వింతైనది సతరీలు చూపు 

పేర్మకంటెను అది అధికమైనది. 

1 రాజులు 11:2 => కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 63:8 => నా పార్ణము నినున్ అంటి వెంబడించుచునన్ది నీ కుడిచేయి ననున్ 

ఆదుకొనుచునన్ది. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:4 => భరత్కేగాని భారయ్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆలాగున 

భారయ్కే గాని భరత్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు. 

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

నాయ్యాధిపతులు 8:30 => గిదోయ్నుకు అనేక భారయ్లునన్ందున కడుపున కనిన డెబబ్దిమంది 

కుమారులు అతనికుండిరి. 

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

వచనము 9 

మరియు వయ్భిచారము నిమితత్మే తపప్ తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు 

వయ్భిచారము చేయుచునాన్డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండిల్ చేసికొనువాడు వయ్భిచారము 

చేయుచునాన్డనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితోననెను. 

సామెతలు 2:17 => అటిట్ సతరీ తన యౌవనకాలపు పిర్యుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను 

మరచునది. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మారుక్ 10:9 => కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 7:2 => భరత్గల సతరీ, భరత్ బర్దికియునన్ంతవరకే ధరమ్శాసత్రమువలన అతనికి బదుధ్రాలు 

గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల భరత్ విషయమైన ధరమ్శాసత్రమునుండి ఆమె విడుదలపొందును. 

1 కొరిందీయులకు 7:10 => మరియు పెండిల్యైన వారికి నేను కాదు పర్భువే ఆజాఞ్పించునదేమనగా, 

భారయ్ భరత్ను ఎడబాయకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:11 => ఎడబాసినయెడల పెండిల్ చేసికొనకుండవలెను; లేదా, తన భరత్తో 

సమాధానపడవలెను. మరియు భరత్ తన భారయ్ను పరితయ్జింపకూడదు. 

Page  of 2364 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 కొరిందీయులకు 7:12 => పర్భువు కాదు నేనే తకిక్నవారితో చెపుప్నదేమనగా ఏ సహోదరునికైనను 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్యుండి, ఆమె అతనితో కాపురముచేయ నిషట్పడినయెడల, అతడు ఆమెను 

పరితయ్జింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:13 => మరియు ఏ సతరీకైనను అవిశావ్సియైన భరత్యుండి, ఆమెతో 

కాపురముచేయ నిషట్పడినయెడల, ఆమె అతని పరితయ్జింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:4 => వివాహము అనిన్ విషయములలో ఘనమైనదిగాను, పానుపు 

నిషక్లమ్షమైనదిగాను ఉండవలెను; వేశాయ్సంగులకును వయ్భిచారులకును దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్ను. 

ఆదికాండము 31:50 => చూడుము, మనయొదద్ ఎవరును లేరు గదా, నాకును నీకును దేవుడే సాకిష్ 

అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:7 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; 

యోహాను 8:5 => అటిట్వారిని రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని ధరమ్శాసత్రములో మోషే మనకాజాఞ్పించెను 

గదా; అయినను నీవేమి చెపుప్చునాన్వని ఆయననడిగిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

వచనము 10 

ఆయన శిషుయ్లు భారాయ్భరత్లకుండు సంబంధము ఇటిట్దైతే పెండిల్ చేసికొనుట యుకత్ము కాదని 

ఆయనతో చెపిప్రి. 
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మతత్యి 5:31 => తన భారయ్ను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతిర్క యియయ్వలెనని 

చెపప్బడియునన్ది గదా; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1 => ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత 

ఆమెయందు మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము 

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను 

పంపివేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2 => ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని 

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:3 => ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము 

వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను పెండిల్చేసికొనిన 

పిమమ్ట ఆ రెండవ పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:4 => ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై ఆమెను మరల పరిగర్హింపకూడదు . ఏలయనగా ఆమె తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు. 

యెషయా 50:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీ తలిల్ని విడనాడిన పరితాయ్గ 

పతిర్క ఎకక్డనునన్ది? నా అపుప్లవారిలో ఎవనికి మిముమ్ను అమిమ్వేసితిని? మీ దోషములనుబటిట్ 

మీరు అమమ్బడితిరి మీ అతికర్మములనుబటిట్ మీ తలిల్ పరితాయ్గము చేయబడెను.  

యిరిమ్యా 3:8 => దోర్హినియగు ఇశార్యేలు వయ్భిచారముచేసిన హేతువుచేతనే నేను ఆమెను 

విడిచిపెటిట్ ఆమెకు పరితాయ్గపతిర్క ఇయయ్గా, విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

చూచియు తానును భయపడక వయ్భిచారము చేయుచు వచుచ్చునన్ది.  

మారుక్ 10:4 => వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని 

చెపప్గా 
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మతత్యి 1:19 => ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడైయుండి ఆమెను అవమానపరచనొలల్క 

రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను. 

మలాకీ 2:16 => భారయ్ను పరితయ్జించుట నాకు అసహయ్మైన కిర్య యని ఇశార్యేలీయుల దేవుడగు 

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. మరియు ఒకడు తన వసత్రములను బలాతాక్రముతో నింపుట నా 

కసహయ్మని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కాబటిట్ మీ మనసుస్లను 

కాచుకొనుడి, విశావ్సఘాతకులు కాకుడి.  

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

వచనము 11 

అందుకాయన అనుగర్హము నొందినవారు తపప్ మరి ఎవరును ఈ మాటను అంగీకరింపనేరరు. 

కీరత్నలు 95:8 => అరణయ్మందు మెరీబాయొదద్ మీరు కఠినపరచుకొనినటుల్ మసాస్దినమందు మీరు 

కఠినపరచుకొనినటుల్ మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి.  

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

మలాకీ 2:13 => మరియు రెండవసారి మీరాలాగుననే చేయుదురు; యెహోవా బలిపీఠమును మీరు 

ఏడుప్తోను కనీన్ళల్ తోను రోదనముతోను తడుపుదురు. కాబటిట్ ఆయన మీ నైవేదయ్మును 

అంగీకరింపకయు, తనకు అనుకూలము కాని అరప్ణలను మీచేత తీసికొనకయు నునాన్డు. 

మలాకీ 2:14 => అది ఎందుకని మీరడుగగా, యౌవన కాలమందు నీవు పెండిల్ చేసికొని 

అనాయ్యముగా విసరిజ్ంచిన నీ భారయ్ పక్షమున యెహోవా సాకిష్యాయెను, అది నీకు తోటిదై నీవు చేసిన 

నిబంధనకు పాతుర్రాలు గదా, నీ పెండిల్ భారయ్ గదా. 

మారుక్ 10:5 => యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 
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మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 8:31 => ఆ దయయ్ములు నీవు మముమ్ను వెళల్గొటిట్నయెడల ఆ పందుల మందలోనికి 

పోనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:6 => ఇది నా హితోపదేశమేగాని ఆజఞ్ కాదు; మనుషుయ్లందరు నావలె 

ఉండగోరుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 2:24 => కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారు ఏక శరీరమైయుందురు. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

ఆదికాండము 4:19 => లెమెకు ఇదద్రు సతరీలను పెండిల్ చేసికొనెను; వారిలో ఒకదాని పేరు ఆదా 

రెండవదాని పేరు సిలాల్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:19 => ఆ చినన్దాని తండిర్కియయ్వలెను. ఏలయనగా అతడు 

ఇశార్యేలీయురాలైన కనయ్కను అవమానపరచియునాన్డు. అపుప్డామె అతనికి భారయ్యై యుండును; 

అతడు తాను బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడువకూడదు. 

1 సమూయేలు 1:2 => వీరిలో ఒకదాని పేరు హనాన్ రెండవదాని పేరు పెనినాన్. పెనినాన్కు పిలల్లు 

కలిగిరి గాని హనాన్కు పిలల్లు లేకపోయిరి. 

1 సమూయేలు 25:43 => మరియు దావీదు యెజెర్యేలు సతరీయైన అహీనోయమును పెండిల్ 

చేసికొనియుండెను; వారిదద్రు అతనికి భారయ్లుగా ఉండిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 14:3 => పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను 

వివాహము చేసికొని యింక కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
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మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 

వచనము 12 

తలిల్ గరభ్మునుండి నపుంసకులుగా పుటిట్నవారు గలరు, మనుషుయ్లవలన నపుంసకులుగా చేయబడిన 

నపుంసకులును గలరు, పరలోకరాజయ్ము నిమితత్ము తముమ్ను తామే నపుంసకులనుగా చేసికొనిన 

నపుంసకులును గలరు. (ఈ మాటను) అంగీకరింపగలవాడు అంగీకరించును గాక అని వారితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:32 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా వయ్భిచార కారణమునుబటిట్ గాక, తన భారయ్ను 

విడనాడు పర్తివాడును ఆమెను వయ్భిచారిణిగా చేయుచునాన్డు; విడనాడబడిన దానిని పెండాల్డువాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

మారుక్ 10:11 => అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను 

విడనాడిన ఆమె విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

మారుక్ 10:12 => మరియు సతరీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండిల్జేసికొనినయెడల ఆమె 

వయ్భిచరించునదగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:18 => తన భారయ్ను విడనాడి, మరియొకతెను వివాహము చేసికొను పర్తివాడు 

వయ్భిచరించుచునాన్డు; భరత్ను విడిచినదానిని వివాహము చేసికొనువాడు వయ్భిచరించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:10 => మరియు పెండిల్యైన వారికి నేను కాదు పర్భువే ఆజాఞ్పించునదేమనగా, 

భారయ్ భరత్ను ఎడబాయకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:11 => ఎడబాసినయెడల పెండిల్ చేసికొనకుండవలెను; లేదా, తన భరత్తో 

సమాధానపడవలెను. మరియు భరత్ తన భారయ్ను పరితయ్జింపకూడదు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:12 => పర్భువు కాదు నేనే తకిక్నవారితో చెపుప్నదేమనగా ఏ సహోదరునికైనను 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్యుండి, ఆమె అతనితో కాపురముచేయ నిషట్పడినయెడల, అతడు ఆమెను 

పరితయ్జింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:13 => మరియు ఏ సతరీకైనను అవిశావ్సియైన భరత్యుండి, ఆమెతో 

కాపురముచేయ నిషట్పడినయెడల, ఆమె అతని పరితయ్జింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 21:11 => మరియు అతడు యూదా పరవ్తములయందు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి యెరూషలేము కాపురసుథ్లు దేవుని విసరిజ్ంచునటుల్ చేసెను. యూదావారిని విగర్హపూజకు 

లోపరచెను. 

యిరిమ్యా 3:8 => దోర్హినియగు ఇశార్యేలు వయ్భిచారముచేసిన హేతువుచేతనే నేను ఆమెను 

విడిచిపెటిట్ ఆమెకు పరితాయ్గపతిర్క ఇయయ్గా, విశావ్సఘాతకురాలగు ఆమె సహోదరియైన యూదా 

చూచియు తానును భయపడక వయ్భిచారము చేయుచు వచుచ్చునన్ది.  

యెహెజేక్లు 16:8 => మరియు నేను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ చూడగా ఇషట్ము పుటిట్ంచు పార్యము 

నీకు వచిచ్యుండెను గనుక నీకు అవమానము కలుగకుండ నినున్ పెండిల్చేసికొని నీతో 

నిబంధనచేసికొనగా నీవు నా దానవైతివి; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 16:15 => అయితే నీ సౌందరయ్మును నీవు ఆధారము చేసికొని, నీకు కీరిత్ వచిచ్నందున 

నీవు వేశయ్వై దారినిపోవు పర్తి వానితో బహుగా వయ్భిచరించుచు వచిచ్తివి, పిలిచిన వానితోనెలల్ పోతివి. 

యెహెజేక్లు 16:29 => కనాను దేశము మొదలుకొని కలీద్యదేశమువరకు నీవు బహుగా 

వయ్భిచరించినను నీవు తృపిత్నొందలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:1 => మీలో జారతవ్మునన్దని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండిర్ 

భారయ్ను ఉంచుకొనాన్డట. అటిట్ జారతవ్ము అనయ్జనులలోనైనను జరుగదు. 
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ఆదికాండము 12:18 => అపుప్డు ఫరో అబార్మును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె 

నీ భారయ్ అని నాకెందుకు తెలుపలేదు? 

ఆదికాండము 12:19 => ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెపిప్తివి? నేనామెను నా భారయ్గా 

చేసికొందునేమో అయితేనేమి, ఇదిగో నీ భారయ్; ఈమెను తీసికొని పొమమ్ని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 3:1 => మరియు ఒకడు తన భారయ్ను తయ్జించగా ఆమె అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయి 

వేరొక పురుషునిదైన తరువాత అతడు ఆమెయొదద్కు తిరిగిచేరునా? ఆలాగు జరుగు దేశము బహుగా 

అపవితర్మగును గదా; అయినను నీవు అనేకులైన విటకాండర్తో వయ్భిచారము చేసినను నాయొదద్కు 

తిరిగిరమమ్ని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 7:2 => భరత్గల సతరీ, భరత్ బర్దికియునన్ంతవరకే ధరమ్శాసత్రమువలన అతనికి బదుధ్రాలు 

గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల భరత్ విషయమైన ధరమ్శాసత్రమునుండి ఆమె విడుదలపొందును. 

రోమీయులకు 7:3 => కాబటిట్ భరత్ బర్దికియుండగా ఆమె వేరొక పురుషుని చేరినయెడల వయ్భిచారిణి 

యనబడును గాని, భరత్ చనిపోయినయెడల ఆమె ధరమ్శాసత్రమునుండి విడుదలపొందెను గనుక వేరొక 

పురుషుని వివాహము చేసికొనినను వయ్భిచారిణి కాకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 7:4 => భరత్కేగాని భారయ్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు; ఆలాగున 

భారయ్కే గాని భరత్కు తన దేహముపైని అధికారము లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:11 => ఎడబాసినయెడల పెండిల్ చేసికొనకుండవలెను; లేదా, తన భరత్తో 

సమాధానపడవలెను. మరియు భరత్ తన భారయ్ను పరితయ్జింపకూడదు. 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:19 => ఆ చినన్దాని తండిర్కియయ్వలెను. ఏలయనగా అతడు 

ఇశార్యేలీయురాలైన కనయ్కను అవమానపరచియునాన్డు. అపుప్డామె అతనికి భారయ్యై యుండును; 

అతడు తాను బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడువకూడదు. 

వచనము 13 

అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

ఆదికాండము 2:18 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; 

వానికి సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను. 

సామెతలు 5:15 => నీ సొంత కుండలోని నీళుల్ పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు 

జలము తార్గుము. 

సామెతలు 5:16 => నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా 

పారదగునా? 

సామెతలు 5:17 => అనుయ్లు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా. 

సామెతలు 5:18 => నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ యౌవనకాలపు భారయ్యందు సంతోషింపుము. 

సామెతలు 5:19 => ఆమె అతిపిర్యమైన లేడి, అందమైన దుపిప్ ఆమె రొముమ్లవలన నీవు ఎలల్పుప్డు 

తృపిత్నొందుచుండుము. ఆమె పేర్మచేత నితయ్ము బదుధ్డవై యుండుము. 

సామెతలు 18:22 => భారయ్ దొరికినవానికి మేలు దొరికెను అటిట్వాడు యెహోవావలన అనుగర్హము 

పొందినవాడు. 

సామెతలు 19:13 => బుదిధ్హీనుడగు కుమారుడు తన తండిర్కి చేటు తెచుచ్ను భారయ్తోడి పోరు 

ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము. 

సామెతలు 19:14 => గృహమును వితత్మును పితరులిచిచ్న సావ్సథ్య్ము సుబుదిధ్గల భారయ్ యెహోవా 

యొకక్ దానము. 
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సామెతలు 21:9 => గయాయ్ళితో పెదద్యింట నుండుటకంటె మిదె ద్మీద నొక మూలను నివసించుట 

మేలు. 

సామెతలు 21:19 => పార్ణము విసికించు జగడగొండి దానితో కాపురము చేయుటకంటె 

అరణయ్భూమిలో నివసించుట మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 7:1 => మీరు వార్సిన వాటి విషయము: సతరీని ముటట్కుండుట పురుషునికి మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:8 => నావలెనుండుట వారికి మేలని పెండిల్కానివారితోను విధవరాండర్తోను 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:26 => ఇపప్టి ఇబబ్ందినిబటిట్ పురుషుడు తానునన్ సిథ్తిలోనే యుండుట మేలని 

తలంచుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:27 => భారయ్కు బదుధ్డవై యుంటివా? విడుదల కోరవదుద్. భారయ్లేక 

విడిగానుంటివా? వివాహము కోరవదుద్. 

1 కొరిందీయులకు 7:28 => అయినను నీవు పెండిల్ చేసికొనినను పాపము లేదు, కనయ్క పెండిల్ 

చేసికొనినను ఆమెకు పాపము లేదు; అయితే అటిట్వారికి శరీర సంబంధమైన శర్మలు కలుగును; అవి 

మీకు కలుగకుండవలెనని కోరుచునాన్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:32 => మీరు చింత లేనివారై యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. పెండిల్ కానివాడు 

పర్భువును ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:33 => పెండిల్యైనవాడు భారయ్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని 

లోకవిషయమైన వాటిని గూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

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 
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1 కొరిందీయులకు 7:35 => మీకు ఉరియొడ డ్వలెనని కాదుగాని మీరు యోగయ్ పర్వరత్నులై, తొందర 

యేమియు లేక పర్భువు సనిన్ధానవరత్నులై యుండవలెనని యిది మీ పర్యోజనము నిమితత్మే 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:39 => భారయ్ తన భరత్ బర్దికియునన్ంతకాలము బదుధ్రాలైయుండును, భరత్ 

మృతిపొందినయెడల ఆమె కిషట్మైనవానిని పెండిల్ చేసికొనుటకు సవ్తంతుర్రాలై యుండును గాని 

పర్భువునందు మాతర్మే పెండిల్ చేసికొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:40 => అయితే ఆమె విధవరాలుగా ఉండినటట్యిన మరి ధనుయ్రాలని నా 

అభిపార్యము. దేవుని ఆతమ్ నాకును కలిగియునన్దని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 4:3 => ఆ అబదిధ్కులు, వాత వేయబడిన మనసాస్కిష్ గలవారై, వివాహము నిషేధించుచు, 

సతయ్విషయమై అనుభవజాఞ్నము గల విశావ్సులు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి పుచుచ్కొను నిమితత్ము 

దేవుడు సృజించిన ఆహారవసుత్వులను కొనిన్టిని తినుట మానవలెనని చెపుప్చుందురు. 

1 తిమోతి 5:11 => యౌవనసుథ్లైన విధవరాండర్ను లెకక్లో చేరచ్వదుద్; 

1 తిమోతి 5:12 => వారు కీర్సుత్నకు విరోధముగా నిరంకుశలైనపుప్డు తమ మొదటి విశావ్సమును 

వదలుకొనిరను తీరుప్పొందినవారై పెండాల్డగోరుదురు. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

1 తిమోతి 5:14 => కాబటిట్ యౌవన సతరీలు వివాహము చేసికొని పిలల్లను కని గృహపరిపాలన 

జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియయ్కుండవలెనని కోరుచునాన్ను. 

1 తిమోతి 5:15 => ఇంతకుముందే కొందరు తోర్వనుండి తొలగిపోయి సాతానును 

వెంబడించినవారైరి. 

వచనము 14 

ఆయన శిషుయ్లు, తీసికొనివచిచ్నవారిని గదిద్ంపగా యేసు చినన్పిలల్లను అటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి; పరలోకరాజయ్ము ఈలాటివారిదని వారితో చెపిప్ 
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1 కొరిందీయులకు 7:2 => అయినను జారతవ్ములు జరుగుచునన్ందున పర్తివానికి సొంత భారయ్ 

యుండవలెను, పర్తి సతరీకి సొంత భరత్ యుండవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:7 => అయినను ఒకడొక విధమునను మరియొకడు మరియొక విధమునను 

పర్తి మనుషుయ్డు తన కునన్ కృపావరమును దేవునివలన పొందియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:9 => అయితే మనసుస్ నిలుపలేనియెడల పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను; 

కామతపుత్లగుటకంటె పెండిల్ చేసికొనుట మేలు. 

1 కొరిందీయులకు 7:17 => అయితే పర్భువు పర్తివానికి ఏ సిథ్తి నియమించెనో, దేవుడు పర్తివానిని 

ఏ సిథ్తియందు పిలిచెనో, ఆ సిథ్తియందే నడుచుకొనవలెను; ఈ పర్కారమే సంఘములనిన్టిలో 

నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:35 => మీకు ఉరియొడ డ్వలెనని కాదుగాని మీరు యోగయ్ పర్వరత్నులై, తొందర 

యేమియు లేక పర్భువు సనిన్ధానవరత్నులై యుండవలెనని యిది మీ పర్యోజనము నిమితత్మే 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:5 => పార్రథ్న చేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునటుల్ కొంతకాలమువరకు 

ఉభయుల సమమ్తి చొపుప్ననే తపప్ , ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి ; మీరు మనసుస్ 

నిలుపలేకపోయినపుప్డు సాతాను మిముమ్ను శోధింపకుండునటుల్ తిరిగి కలిసికొనుడి. 

వచనము 15 

వారిమీద చేతులుంచి, అకక్డనుంచి లేచిపోయెను. 

యెషయా 39:7 => మరియు నీ గరభ్మందు పుటిట్న నీ పుతర్సంతును బబులోను రాజు నగరునందు 

నపుంసకులగా చేయుటకై వారు తీసికొనిపోవుదురు. 

యెషయా 56:3 => యెహోవాను హతుత్కొను అనుయ్డు నిశచ్యముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి 

ననున్ వెలివేయునని అనుకొనవదుద్. షండుడు నేను ఎండిన చెటట్ని అనుకొనవదుద్.  
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యెషయా 56:4 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిషట్మైనవాటిని 

కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచునన్ షండులనుగూరిచ్ యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

1 కొరిందీయులకు 7:32 => మీరు చింత లేనివారై యుండవలెనని కోరుచునాన్ను. పెండిల్ కానివాడు 

పర్భువును ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:33 => పెండిల్యైనవాడు భారయ్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని 

లోకవిషయమైన వాటిని గూరిచ్ చింతించుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:34 => అటువలెనే పెండిల్కాని సతరీయు కనయ్కయు తాము శరీరమందును 

ఆతమ్యందును పవితుర్రాండర్యి యుండుటకు పర్భువు విషయమైన కారయ్ములనుగూరిచ్ 

చింతించుచుందురు గాని పెండిల్యైనది భరత్ను ఏలాగు సంతోషపెటట్గలనని లోకవిషయమైన వాటిని 

గూరిచ్ చింతించుచునన్ది 

1 కొరిందీయులకు 7:35 => మీకు ఉరియొడ డ్వలెనని కాదుగాని మీరు యోగయ్ పర్వరత్నులై, తొందర 

యేమియు లేక పర్భువు సనిన్ధానవరత్నులై యుండవలెనని యిది మీ పర్యోజనము నిమితత్మే 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:36 => అయితే ఒకని కుమారెత్కు ఈడు మించిపోయిన యెడలను, ఆమెకు 

వివాహము చేయవలసివచిచ్న యెడలను, ఆమెకు వివాహము చేయకపోవుట యోగయ్మైనది కాదని 

ఒకడు తలంచినయెడలను, అతడు తన ఇషట్ము చొపుప్న పెండిల్ చేయవచుచ్ను; అందులో పాపము 

లేదు, ఆమె పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:37 => ఎవడైనను తన కుమారెత్కు పెండిల్ చేయనవసరము లేకయుండి, అతడు 

సిథ్రచితుత్డును, తన ఇషట్పర్కారము జరుప శకిత్గలవాడునై, ఆమెను వివాహము లేకుండ ఉంచవలెనని 

తన మనసుస్లో నిశచ్యించుకొనినయెడల బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:38 => కాబటిట్ తన కుమారెత్కు పెండిల్చేయువాడు బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు, 

పెండిల్ చేయనివాడు మరి బాగుగా పర్వరిత్ంచుచునాన్డు. 
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1 కొరిందీయులకు 9:5 => తకిక్న అపొసత్లులవలెను, పర్భువుయొకక్ సహోదరులవలెను, కేఫావలెను 

విశావ్సురాలైన భారయ్ను వెంటబెటుట్కొని తిరుగుటకు మాకు అధికారములేదా? 

1 కొరిందీయులకు 9:15 => నేనైతే వీటిలో దేనినైనను వినియోగించుకొనలేదు; మీరు నాయెడల 

యీలాగున జరుపవలెనని ఈ సంగతులు వార్యను లేదు. ఎవడైనను నా అతిశయమును నిరరథ్కము 

చేయుటకంటె నాకు మరణమే మేలు. 

మతత్యి 5:29 => నీ కుడికనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవములలో నొకటి 

నశించుట నీకు పర్యోజనకరముగదా. 

1 కొరిందీయులకు 7:7 => అయినను ఒకడొక విధమునను మరియొకడు మరియొక విధమునను 

పర్తి మనుషుయ్డు తన కునన్ కృపావరమును దేవునివలన పొందియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 7:17 => అయితే పర్భువు పర్తివానికి ఏ సిథ్తి నియమించెనో, దేవుడు పర్తివానిని 

ఏ సిథ్తియందు పిలిచెనో, ఆ సిథ్తియందే నడుచుకొనవలెను; ఈ పర్కారమే సంఘములనిన్టిలో 

నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:35 => మీకు ఉరియొడ డ్వలెనని కాదుగాని మీరు యోగయ్ పర్వరత్నులై, తొందర 

యేమియు లేక పర్భువు సనిన్ధానవరత్నులై యుండవలెనని యిది మీ పర్యోజనము నిమితత్మే 

చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 16 

ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను ఏ మంచి కారయ్ము 

చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

ఆదికాండము 48:1 => ఈ సంగతులైన తరువాత ఇదిగో నీ తండిర్ కాయిలాగా ఉనాన్డని ఒకడు 

యోసేపుతో చెపెప్ను. అపుప్డతడు మనషే ష్ ఎఫార్యిములు అను తన యిదద్రు కుమారులను 

వెంటబెటుట్కొనిపోగా, 

ఆదికాండము 48:9 => యోసేపు వీరు నా కుమారులు, వీరిని ఈ దేశమందు దేవుడు నా 

కనుగర్హించెనని తన తండిర్తో చెపెప్ను. అందుకతడు నేను వారిని దీవించుటకు నా దగగ్రకు వారిని 

తీసికొని రమమ్నెను. 

ఆదికాండము 48:10 => ఇశార్యేలు కనున్లు వృదాధ్పయ్మువలన మందముగా ఉండెను గనుక 

అతడు చూడలేకపోయెను. యోసేపు వారిని అతని దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్నపుప్డు అతడు వారిని ముదుద్ 

పెటుట్కొని కౌగిలించుకొనెను. 

ఆదికాండము 48:11 => ఇశార్యేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచెదనని నేను అనుకొనలేదు గాని 

నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనుపరచియునాన్డనగా 

ఆదికాండము 48:12 => యోసేపు అతని మోకాళల్ మధయ్నుండి వారిని తీసికొని అతనికి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసెను. 

ఆదికాండము 48:13 => తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత 

ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని 

దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

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 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

ఆదికాండము 48:20 => ఆ దినమందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫార్యిము వలెను మనషే ష్ వలెను 

దేవుడు నినున్ చేయును గాకని ఇశార్యేలీయులు నీ పేరు చెపిప్ దీవించెదరనెను. ఆలాగు అతడు 

మనషే ష్కంటె ఎఫార్యిమును ముందుగా ఉంచెను. 

1 సమూయేలు 1:24 => పాలు మానిప్ంచిన తరువాత అతడు ఇంక చినన్వాడై యుండగా ఆమె ఆ 

బాలుని ఎతిత్కొని మూడు కోడెలను తూమెడు పిండిని దార్కాష్రసపు తితిత్నితీసికొని షిలోహులోని 

మందిరమునకు వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

యిరిమ్యా 32:39 => మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నితయ్ము 

నాకు భయపడునటుల్ నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మారగ్మును దయచేయుదును. 

మారుక్ 10:13 => తమ చినన్బిడ డ్లను ముటట్వలెనని కొందరాయనయొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్రి; 

అయితే శిషుయ్లు (వారిని తీసికొని వచిచ్న) వారిని గదిద్ంచిరి. 
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లూకా 18:15 => తమ శిశువులను ముటట్వలెనని కొందరు ఆయన యొదద్కు వారిని తీసికొనిరాగా 

ఆయన శిషుయ్లు అదిచూచి తీసికొనివచిచ్న వారిని గదిద్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39 => ఈ వాగాద్నము మీకును మీ పిలల్లకును దూరసుథ్లందరికిని, 

అనగా పర్భువైన మన దేవుడు తనయొదద్కు పిలిచిన వారికందరికిని చెందునని వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 20:31 => ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

లూకా 9:49 => యోహాను ఏలినవాడా, యెవడో యొకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటట్గా 

మేము చూచితివిు; వాడు మనలను వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంక పరచితిమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 9:50 => అందుకు యేసు మీరు వాని నాటంకపరచకుడి? మీకు విరోధి కానివాడు మీ 

పక్షమున నునన్వాడే అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:54 => శిషుయ్లైన యాకోబును యోహానును అది చూచి పర్భువా, ఆకాశమునుండి అగిన్దిగి 

వీరిని నాశనము చేయునటుల్ మేమాజాఞ్పించుట నీకిషట్మా అని అడుగగా,  

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

Page  of 2380 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 9:47 => యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి, ఒక చినన్ బిడ డ్ను తీసికొని తనయొదద్ 

నిలువబెటిట్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17 => అననీయ వెళిల్ ఆ యింట పర్వేశించి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సౌలా, సహోదరుడా నీవు వచిచ్న మారగ్ములో నీకు కనబడిన పర్భువైన యేసు, నీవు దృషిట్పొంది, 

పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడునటుల్ ననున్ పంపియునాన్డని చెపెప్ను 

వచనము 17 

అందుకాయన మంచి కారయ్మునుగూరిచ్ ననెన్ందుకు అడుగుచునాన్వు? మంచివాడొకక్డే. నీవు 

జీవములో పర్వేశింపగోరినయెడల ఆజఞ్లను గైకొనుమని చెపెప్ను. అతడు ఏ ఆజఞ్లని ఆయనను 

అడుగగ 

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 17:24 => అబార్హాము గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి చేయబడినపుప్డు అతడు 

తొంబదితొమిమ్ది యేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:25 => అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలు గోపాయ్ంగచరమ్ము సునన్తి 

చేయబడినపుప్డు అతడు పదుమూడేండల్వాడు. 

ఆదికాండము 17:26 => ఒకక్ దినమందే అబార్హామును అతని కుమారుడైన ఇషామ్యేలును సునన్తి 

పొందిరి. 

ఆదికాండము 21:4 => మరియు దేవుడు అబార్హాము కాజాఞ్పించిన పర్కారము అతడు ఎనిమిది 

దినముల వాడైన ఇసాస్కు అను తన కుమారునికి సునన్తి చేసెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 13:7 => గాని ఆలకించుము, నీవు గరభ్వతివై కుమారుని కందువు. కాబటిట్ నీవు 

దార్కాష్రసమునేగాని మదయ్మునేగాని తార్గకుండుము, అపవితర్మైన దేనినైనను తినకుండుము, ఆ బిడ డ్ 

గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని చనిపోవువరకు దేవునికి నాజీరు చేయబడినవాడై యుండునని నాతో 

చెపెప్ననెను. 

1 సమూయేలు 1:11 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియునన్ 

శర్మను చూచి, నీ సేవకురాలనైన ననున్ మరువక జాఞ్పకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు 

మగపిలల్ను దయచేసిన యెడల, వాని తలమీదికి కౌష్రపుకతిత్ యెనన్టికి రానియయ్క, వాడు బర్దుకు 

దినములనిన్టను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అపప్గింతునని మొర్కుక్బడి చేసికొనెను. ఆమె 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్రథ్న చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెటుట్చుండెను, 

1 సమూయేలు 1:22 => అయితే హనాన్ బిడ డ్ పాలు విడుచువరకు నేను రాను; వాడు యెహోవా 

సనిన్ధిని అగుపడి తిరిగిరాక అకక్డనే ఉండునటుల్గా నేను వాని తీసికొనివతుత్నని తన పెనిమిటితో చెపిప్ 

వెళల్కయుండెను. 

1 సమూయేలు 1:24 => పాలు మానిప్ంచిన తరువాత అతడు ఇంక చినన్వాడై యుండగా ఆమె ఆ 

బాలుని ఎతిత్కొని మూడు కోడెలను తూమెడు పిండిని దార్కాష్రసపు తితిత్నితీసికొని షిలోహులోని 

మందిరమునకు వచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

మారుక్ 10:14 => యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడ డ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి 

నాటంకపరచవదుద్; దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

లూకా 18:16 => అయితే యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి చినన్బిడ డ్లను ఆటంకపరచక వారిని 

నాయొదద్కు రానియుయ్డి, దేవుని రాజయ్ము ఈలాటివారిది. 

లూకా 18:17 => చినన్బిడ డ్వలె దేవుని రాజయ్ము అంగీకరింపనివాడు దానిలో ఎంతమాతర్మును 

పర్వేశింపడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను.  
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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 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 14:20 => సహోదరులారా, మీరు బుదిధ్విషయమై పసిపిలల్లు కాక దుషట్తవ్ము 

విషయమై శిశువులుగా ఉండుడి; బుదిధ్ విషయమై పెదద్వారలై యుండుడి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

1 పేతురు 2:2 => సమసత్మైన దుషట్తవ్మును, సమసత్మైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, 

సమసత్ దూషణమాటలను మాని, 

మతత్యి 18:2 => ఆయన యొక చినన్బిడ డ్ను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిమధయ్ను నిలువబెటిట్ 

యిటల్నెను 

మారుక్ 9:36 => యొక చినన్బిడ డ్ను తీసికొని వారి మధయ్ను నిలువబెటిట్, వానిని ఎతిత్ కౌగిలించుకొని 

వచనము 18 

యేసు నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్ సాక్షయ్ము పలుకవదుద్, 

తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము, 

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

మారుక్ 10:16 => ఆ బిడ డ్లను ఎతిత్ కౌగిలించుకొని, వారిమీద చేతులుంచి ఆశీరవ్దించెను. 

1 కొరిందీయులకు 7:14 => అవిశావ్సియైన భరత్ భారయ్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును; 

అవిశావ్సురాలైన భారయ్ విశావ్సియైన భరత్నుబటిట్ పరిశుదధ్పరచబడును. లేనియెడల మీ పిలల్లు 

అపవితుర్లైయుందురు, ఇపుప్డైతే వారు పవితుర్లు 
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2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

మారుక్ 9:36 => యొక చినన్బిడ డ్ను తీసికొని వారి మధయ్ను నిలువబెటిట్, వానిని ఎతిత్ కౌగిలించుకొని 

వచనము 19 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

లూకా 18:18 => ఒక అధికారి ఆయనను చూచి సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు 

నేనేమి చేయవలెనని ఆయన నడిగెను. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

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.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30 => వారిని వెలుపలికి తీసికొనివచిచ్ అయయ్లారా, రక్షణ పొందుటకు 

నేనేమి చేయవలెననెను. 
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మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 4:14 => నేనిచుచ్ నీళుల్ తార్గువాడెపుప్డును దపిప్గొనడు; నేను వానికిచుచ్ నీళుల్ 

నితయ్జీవమునకై వానిలో ఊరెడి నీటిబుగగ్గా ఉండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 6:47 => దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ మరియెవడును తండిర్ని 

చూచియుండలేదు; ఈయనే తండిర్ని చూచియునన్వాడు. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

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. 
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రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

1 తిమోతి 6:12 => విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నితయ్జీవమును 

చేపటుట్ము. దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాకుష్ల యెదుట మంచి ఒపుప్కోలు 

ఒపుప్కొంటివి. 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

తీతుకు 3:7 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ దానికి వారసులమగుటకై ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను 

మన రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా ఆయన మనమీద సమృదిధ్గా కుమమ్రించెను. 
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1 యోహాను 1:2 => ఆ జీవము పర్తయ్క్షమాయెను; తండిర్యొదద్ ఉండి మాకు పర్తయ్క్షమైన ఆ 

నితయ్ జీవమును మేము చూచి , ఆ జీవమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు , దానిని మీకు 

తెలియపరచుచునాన్ము. 

1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

మీకా 6:6 => ఏమి తీసికొనివచిచ్ నేను యెహోవాను దరిశ్ంతును? ఏమి తీసికొనివచిచ్ 

మహోనన్తుడైన దేవుని సనిన్ధిని నమసాక్రముచేతును? దహనబలులను ఏడాది దూడలను అరిప్ంచి 

దరిశ్ంతునా? 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 
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మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

యోహాను 6:28 => వారు మేము దేవుని కిర్యలు జరిగించుటకు ఏమి చేయవలెనని ఆయనను 

అడుగగా 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

వచనము 20 

అందుకు ఆ యౌవనుడు ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే యునాన్ను; ఇకను నాకు కొదువ ఏమని 

ఆయనను అడిగెను. 

1 సమూయేలు 2:2 => యెహోవావంటి పరిశుదధ్ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును 

లేడు మన దేవునివంటి ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు. 

కీరత్నలు 52:1 => శూరుడా, చేసిన కీడునుబటిట్ నీ వెందుకు అతిశయపడుచునాన్వు? దేవుని కృప 

నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 145:7 => నీ మహా దయాళుతవ్మునుగూరిచ్న కీరిత్ని వారు పర్కటించెదరు నీ నీతినిగూరిచ్ 

వారు గానము చేసెదరు 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

కీరత్నలు 145:9 => యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమసత్ 

కారయ్ములమీద నునన్వి. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 
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1 యోహాను 4:8 => దేవుడు పేర్మాసవ్రూపి, పేర్మలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు. 

1 యోహాను 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 4:16 => మనయెడల దేవునికి ఉనన్ పేర్మను మనమెరిగినవారమై దాని 

నముమ్కొనియునాన్ము; దేవుడు పేర్మాసవ్రూపియైయునాన్డు, పేర్మయందు నిలిచియుండువాడు 

దేవునియందు నిలిచియునాన్డు, దేవుడు వానియందు నిలిచియునాన్డు. 

లేవీయకాండము 18:5 => మీరు నాకటట్డలను నా విధులను ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు 

వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. 

యెహెజేక్లు 20:11 => వారికి నా కటట్డలను నియమించి నా విధులను వారికి తెలియజేసితిని. 

ఎవడైన వాటి ననుసరించినయెడల వాటినిబటిట్ బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 20:12 => మరియు యెహోవానగు నేనే వారిని పవితర్పరచువాడనని వారు 

తెలిసికొనునటుల్ నాకును వారికిని మధయ్ విశార్ంతిదినములను వారికి సూచనగా నేను నియమించితిని. 

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. 

రోమీయులకు 10:5 => ధరమ్శాసత్రమూలమగు నీతిని నెరవేరుచ్వాడు దానివలననే జీవించునని మోషే 

వార్యుచునాన్డు. 

Page  of 2389 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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;  

కీరత్నలు 106:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప నితయ్ముండును. 

కీరత్నలు 107:1 => యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి ఆయన కృప 

నితయ్ముండును.  

కీరత్నలు 119:68 => నీవు దయాళుడవై మేలు చేయుచునాన్వు నీ కటట్డలను నాకు బోధింపుము. 

కీరత్నలు 135:3 => యెహోవా దయాళుడు యెహోవాను సుత్తించుడి ఆయన నామమును కీరిత్ంచుడి 

అది మనోహరము. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

మారుక్ 10:18 => యేసు ననున్ సతుప్రుషుడని యేల చెపుప్చునాన్వు? దేవుడొకక్డే గాని మరి 

ఎవడును సతుప్రుషుడు కాడు. 
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మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:20 => వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకవదుద్, 

నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుమను ఆజఞ్లను ఎరుగుదువు గదా అని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:24 => అతడు పరిశుదాధ్తమ్తోను విశావ్సముతోను నిండుకొనిన 

సతుప్రుషుడు; బహు జనులు పర్భువు పక్షమున చేరిరి. 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

గలతీయులకు 3:12 => ధరమ్శాసత్రము విశావ్స సంబంధమైనది కాదుగాని దాని విధులను 

ఆచరించువాడు వాటివలననే జీవించును. 

1 పేతురు 3:10 => జీవమును పేర్మించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ డ్దాని పలుకకుండ 

తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెపప్కుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను. 

వచనము 21 

అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ బీదలకిముమ్, అపుప్డు 

పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపెప్ను 

గలతీయులకు 3:10 => ధరమ్శాసత్రము విధించిన కిర్యలకు సంబంధులందరు శాపమునకు 

లోనైయునాన్రు. ఎందుకనగా ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమందు వార్యబడిన విధులనిన్యు చేయుటయందు 

నిలుకడగా ఉండని పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

యాకోబు 2:10 => ఎవడైనను ధరమ్శాసత్రమంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజఞ్ విషయములో 

తపిప్పోయినయెడల, ఆజఞ్లనిన్టి విషయములో అపరాధియగును; 

Page  of 2391 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యాకోబు 2:11 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపిప్నవాడు నరహతయ్ చేయవదద్నియు చెపెప్ను గనుక నీవు 

వయ్భిచరింపక పోయినను నరహతయ్ చేసినయెడల ధరమ్శాసత్ర విషయములో నపరాధివైతివి. 

మతత్యి 5:21 => నరహతయ్ చేయవదుద్; నరహతయ్ చేయువాడు విమరశ్కు లోనగునని పూరివ్కులతో 

చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 5:25 => నీ పర్తివాదితో నీవును తోర్వలో ఉండగానే తవ్రగా వానితో సమాధానపడుము; 

లేనియెడల ఒకవేళ నీ పర్తివాది నినున్ నాయ్యాధిపతికి అపప్గించును, నాయ్యాధిపతి నినున్ 

బంటౌర్తుకు అపప్గించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు. 

మతత్యి 5:26 => కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:27 => వయ్భిచారము చేయవదద్ని చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రుగదా; 

మతత్యి 5:28 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఒక సతరీని మోహపు చూపుతో చూచు పర్తివాడు 

అపుప్డే తన హృదయమందు ఆమెతో వయ్భిచారము చేసినవాడగును. 

నిరగ్మకాండము 20:12 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 

నిరగ్మకాండము 20:13 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:14 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు 

దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ 

తలిల్ని సనామ్నింపుము. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:17 => నరహతయ్ చేయకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:18 => వయ్భిచరింపకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:19 => దొంగిలకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:20 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:21 => నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని 

యింటినైనను వాని పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని 

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు. 

మారుక్ 10:19 => నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము 

పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:20 => వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకవదుద్, 

నీ తలిదండుర్లను సనామ్నింపుమను ఆజఞ్లను ఎరుగుదువు గదా అని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 
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రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 

ఆదికాండము 44:8 => ఇదిగో మా గోనెల మూతులలో మాకు దొరికిన రూకలను కనాను 

దేశములోనుండి తిరిగి తీసికొనివచిచ్తివిు; నీ పర్భువు ఇంటిలోనుండి మేము వెండినైనను 

బంగారమునైనను ఎటుల్ దొంగిలుదుము? 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 12:28 => శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా 

ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 
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వచనము 22 

అయితే ఆ యౌవనుడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు గనుక ఆ మాట విని వయ్సనపడుచు వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

లేవీయకాండము 19:3 => మీలో పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

సామెతలు 30:17 => తండిర్ని అపహసించి తలిల్ మాట విననొలల్ని వాని కనున్ లోయకాకులు పీకును 

పకిష్రాజు పిలల్లు దానిని తినును. 

ఎఫెసీయులకు 6:1 => పిలల్లారా, పర్భువునందు మీ తలిదండుర్లకు విధేయులై యుండుడి; ఇది 

ధరమ్మే. 

ఎఫెసీయులకు 6:2 => నీకు మేలు కలుగునటుల్ నీ తండిర్ని తలిల్ని సనామ్నింపుము,  

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

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 
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రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

కొలొసస్యులకు 3:20 => పిలల్లారా, అనిన్ విషయములలో మీ తలిదండుర్ల మాట వినుడి; ఇది 

పర్భువునుబటిట్ మెచుచ్కొనతగినది. 

వచనము 23 

యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట దురల్భమని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:20 => అందుకతడు బోధకుడా, బాలయ్మునుండి ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే 

యుంటినని చెపెప్ను. 
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లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:21 => అందుకతడు బాలయ్మునుండి వీటిననిన్టిని అనుసరించుచునే యునాన్ననెను. 

యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

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. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 
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రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 7:9 => ఒకపుప్డు నేను ధరమ్శాసత్రము లేకుండ జీవించుచుంటిని గాని, ఆజఞ్ 

వచిచ్నపుప్డు పాపమునకు మరల జీవము వచెచ్ను; నేనైతే చనిపోతిని. 

గలతీయులకు 3:24 => కాబటిట్ మనము విశావ్సమూలమున నీతిమంతులమని తీరచ్బడునటుల్ కీర్సుత్ 

నొదద్కు మనలను నడిపించుటకు ధరమ్శాసత్రము మనకు బాలశిక్షకుడాయెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 

యాకోబు 1:4 => మీరు సంపూరుణ్లును , అనూనాంగులును ,ఏ విషయములోనైనను 

కొదువలేనివారునై యుండునటుల్ ఓరుప్ తన కిర్యను కొనసాగింపనీయుడి.  

వచనము 24 

ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో ఒంటె దూరుట 

సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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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 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 5:48 => మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డు గనుక మీరును పరిపూరుణ్లుగా ఉండెదరు. 

ఆదికాండము 6:9 => నోవహు వంశావళి యిదే. నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో 

నిందారహితుడునై యుండెను. నోవహు దేవునితో కూడ నడచినవాడు. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 

యోబు 1:1 => ఊజు దేశమునందు యోబు అను ఒక మనుషుయ్డుండెను. అతడు 

యథారథ్వరత్నుడును , నాయ్యవంతుడునై దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి చెడుతనము 

విసరిజ్ంచినవాడు. 

కీరత్నలు 37:37 => నిరోద్షులను కనిపెటుట్ము యథారథ్వంతులను చూడుము సమాధానపరచువారి 

సంతతి నిలుచును గాని ఒకడైనను నిలువకుండ అపరాధులు నశించుదురు  

లూకా 6:40 => శిషుయ్డు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిదుధ్డైన పర్తివాడును తన 

బోధకునివలె ఉండును. 

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. 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:15 => కాబటిట్ మనలో సంపూరుణ్లమైన వారమందరము ఈ తాతప్రయ్మే 

కలిగియుందము. అపుప్డు దేనిగూరిచ్యైనను మీకు వేరు తాతప్రయ్ము కలిగియునన్యెడల, అదియు 

దేవుడు మీకు బయలుపరచును. 

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. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

లూకా 12:33 => మీకు కలిగినవాటిని అమిమ్ ధరమ్ము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను 

పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అకక్డికి దొంగరాడు, చిమెమ్టకొటట్దు 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

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 2:45 => ఇదియుగాక వారు తమ చరసిథ్రాసుత్లను అమిమ్, అందరికిని వారి 

వారి అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:33 => ఇదియుగాక అపొసత్లులు బహు బలముగా పర్భువైన యేసు 

పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్రి. దైవకృప అందరియందు అధికముగా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34 => భూములైనను ఇండల్యినను కలిగినవారందరు వాటిని అమిమ్, 

అమిమ్న వాటి వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటుట్చు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:35 => వారు పర్తివానికి వానివాని అకక్రకొలది పంచిపెటిట్రి గనుక 

వారిలో ఎవనికిని కొదువ లేకపోయెను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

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 4:19 => ఆయన నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ 

జాలరులనుగాచేతునని వారితో చెపెప్ను; 
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మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 10:21 => యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు 

కలిగినవనిన్యు అమిమ్ బీదలకిముమ్, పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ 

వెంబడించుమని చెపెప్ను. 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 9:23 => మరియు ఆయన అందరితో ఇటల్నెను ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, పర్తిదినము తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 
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యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

సామెతలు 24:14 => నీ ఆతమ్కు జాఞ్నము అటిట్దని తెలిసికొనుము అది నీకు దొరికినయెడల 

ముందుకు నీకు మంచిగతి కలుగును నీ ఆశ భంగము కానేరదు. 

పర్సంగి 10:19 => నవువ్లాటలు పుటిట్ంచుటకై వారు విందు చేయుదురు, దార్కాష్రసపానము వారి 

పార్ణమునకు సంతోషకరము; దర్వయ్ము అనిన్టికి అకక్రకు వచుచ్ను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

లూకా 18:21 => అందుకతడు బాలయ్మునుండి వీటిననిన్టిని అనుసరించుచునే యునాన్ననెను. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:20 => మన పౌరసిథ్తి పరలోకమునందునన్ది; అకక్డనుండి పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

అను రక్షకుని నిమితత్ము కనిపెటుట్కొనియునాన్ము. 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 25 

శిషుయ్లు ఈ మాట విని మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడి ఆలాగైతే ఎవడు రక్షణ పొందగలడని అడుగగా 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

నాయ్యాధిపతులు 18:23 => వారు తమ ముఖములను తిర్పుప్కొని నీకేమి కావలెను? ఇటుల్ 

గుంపుకూడనేల? అని మీకాను అడిగిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 18:24 => అందుకతడు నేను చేయించిన నా దేవతలను నేను పర్తిషిఠ్ంచిన 

యాజకుని మీరు పటుట్కొని పోవుచునాన్రే, యిక నాయొదద్ ఏమియునన్ది? నీకేమి కావలెననుచునాన్రే, 

అదేమనన్మాట అనగా 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

దానియేలు 6:15 => ఆ మనుషుయ్లు దీని చూచి రాజసనిన్ధికి సందడిగా కూడి వచిచ్ రాజా, రాజు 

సిథ్రపరచిన యే శాసనము గాని తీరామ్నము గాని యెవడును రదుద్పరచజాలడు; ఇది మాదీయులకును 

పారసీకులకును విధియని తమరు తెలిసికొనవలెననిరి. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 
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దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళిల్పోయెను. 

లూకా 18:23 => అతడు మికిక్లి ధనవంతుడు గనుక ఈ మాటలు విని మికిక్లి వయ్సనపడగా 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

మతత్యి 6:24 => ఎవడును ఇదద్రు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని దేవ్షించి 

యొకని పేర్మించును; లేదా యొకని పక్షముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని 

సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు. 
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మతత్యి 16:26 => ఒక మనుషుయ్డు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన పార్ణమును 

పోగొటుట్కొంటే అతనికేమి పర్యోజనము? ఒక మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా నేమి 

యియయ్గలడు? 

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. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

కొలొసస్యులకు 3:5 => కావున భూమిమీదనునన్ మీ అవయవములను, అనగా జారతవ్మును, 

అపవితర్తను, కామాతురతను, దురాశను, విగర్హారాధనయైన ధనాపేక్షను6 చంపివేయుడి.  

రూతు 1:14 => వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను 

హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 

2 రాజులు 5:11 => అందుకు నయమాను కోపము తెచుచ్కొని తిరిగిపోయి యిటల్నెను అతడు 

నాయొదద్కు వచిచ్ నిలిచి,తన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ తన చెయియ్ రోగముగా ఉనన్ 

సథ్లముమీద ఆడించి కుషఠ్రోగమును మానుప్నని నేననుకొంటిని. 
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నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

లూకా 5:28 => అతడు సమసత్మును విడిచిపెటిట్, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

వచనము 26 

యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును సాధయ్మని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు 

యాకోబులతో చేసిన పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి 

పురములను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:12 => దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన 

యెహోవాను మరువకుండ నీవు జాగర్తత్పడుము. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10 => నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి 

దేశమునుబటిట్ ఆయనను సుత్తింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11 => నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను 

నీవు అనుసరింపక నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:12 => మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:13 => నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు 

విసత్రించి నీకు కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:14 => నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:15 => తాపకరమైన పాములును తేళుల్ను కలిగి యెడారియై నీళుల్లేని 

భయంకరమైన ఆ గొపప్ అరణయ్ములో ఆయన నినున్ నడిపించెను, రాతిబండనుండి నీకు నీళుల్ 

తెపిప్ంచెను, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:16 => తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును 

శోధించుటకును నీ పితరులు ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:17 => అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత 

భాగయ్ము మాకు కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:18 => కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. 

ఏలయనగా తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని 

మీరు భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే. 

యోబు 31:24 => సువరణ్ము నాకు ఆధారమనుకొనినయెడలను నా ఆశర్యము నీవేయని మేలిమి 

బంగారముతో నేను చెపిప్నయెడలను 

యోబు 31:25 => నా ఆసిత్ గొపప్దని గాని నాచేతికి విసాత్రము సొతుత్ దొరికెనని గాని నేను 

సంతోషించినయెడలను 
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కీరత్నలు 49:6 => తమ ఆసిత్యే పార్పకమని నమిమ్ తమ ధనవిసాత్రతనుబటిట్ పొగడుకొనువారికి 

నేనేల భయపడవలెను?  

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:16 => ఒకడు ధనసంపనున్డైనపుప్డు వాని యింటి ఘనత విసత్రించునపుప్డు 

భయపడకుము. 

కీరత్నలు 49:17 => వాడు చనిపోవునపుప్డు ఏమియు కొనిపోడు వాని ఘనత వానివెంట దిగదు. 

కీరత్నలు 49:18 => నీకు నీవే మేలు చేసికొంటివని మనుషుయ్లు నినున్ సుత్తించినను తన 

జీవితకాలమున నొకడు తనున్ పొగడుకొనినను  

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

సామెతలు 11:28 => ధనమును నముమ్కొనువాడు పాడైపోవును నీతిమంతులు చిగురాకువలె 

వృదిధ్నొందుదురు 

సామెతలు 30:8 => వయ్రథ్మైనవాటిని ఆబదధ్ములను నాకు దూరముగా నుంచుము పేదరికమునైనను 

ఐశవ్రయ్మునైనను నాకు దయచేయకుము తగినంత ఆహారము నాకు అనుగర్హింపుము. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

మారుక్ 10:23 => అపుప్డు యేసు చుటుట్ చూచి ఆసిత్గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట 

ఎంతో దురల్భమని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 12:15 => మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియయ్క 

జాగర్తత్పడుడి; ఒకని కలిమి విసత్రించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను. 

లూకా 12:16 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక ధనవంతుని భూమి 

సమృదిధ్గా పండెను. 

లూకా 12:17 => అపుప్డతడు నా పంట సమకూరుచ్కొనుటకు నాకు సథ్లము చాలదు గనుక నేనేమి 

చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును; 
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లూకా 12:18 => నా కొటుల్ విపిప్, వాటికంటె గొపప్వాటిని కటిట్ంచి, అందులో నా ధానయ్మంతటిని, 

నా ఆసిత్ని సమకూరుచ్కొని 

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 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:13 => ఏ సేవకుడును ఇదద్రు యజమానులను సేవింపలేడు; వాడు ఒకని దేవ్షించి ఒకని 

పేర్మించును, లేక ఒకని అనుసరించి ఒకని తృణీకరించును; మీరు దేవునిని సిరిని సేవింపలేరని 

చెపెప్ను. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

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 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 16:27 => అపుప్డతడు తండీర్, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులునాన్రు. 

లూకా 16:28 => వారును ఈ వేదనకరమైన సథ్లమునకు రాకుండ వారికి సాక్షయ్మిచుచ్టకై నా తండిర్ 

యింటికి వాని పంపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 18:24 => యేసు అతని చూచి ఆసిత్ గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము. 

1 కొరిందీయులకు 1:26 => సహోదరులారా, మిముమ్ను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి. మీలో 

లోకరీతిని జాఞ్నులైనను, ఘనులైనను, గొపప్ వంశమువారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు గాని 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

యాకోబు 1:9 => దీనుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన ఉనన్తదశయందు అతిశయింపవలెను, 

ధనవంతుడైన సహోదరుడు తనకు కలిగిన దీనదశయందు అతిశయింపవలెను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  
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యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

యాకోబు 2:6 => అయితే మీరు దరిదుర్లను అవమానపరచుదురు. ధనవంతులు మీమీద 

కఠినముగా అధికారము చూపుదురు; మిముమ్ను నాయ్యసభలకు ఈడుచ్చునన్వారు వీరే గదా? 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

యిరిమ్యా 5:5 => ఘనులైనవారియొదద్కు పోయెదను వారితో మాటలాడెదను, వారు యెహోవా 

మారగ్మును, తమ దేవుని నాయ్యవిధిని ఎరిగినవారై యుందురుగదా అని నేననుకొంటిని. అయితే 

ఒకడును తపప్కుండ వారు కాడిని విరిచినవారుగాను కటల్ను తెంపుకొనినవారుగాను ఉనాన్రు. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 
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వచనము 27 

పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక మాకేమి దొరకునని 

ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 19:26 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని దేవునికి సమసత్మును 

సాధయ్మని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

యిరిమ్యా 13:23 => కూషు దేశసుధ్డు తన చరమ్మును మారుచ్కొనగలడా? చిరుతపులి తన 

మచచ్లను మారుచ్కొనగలదా? మారుచ్కొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును 

మేలుచేయ వలల్పడును. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

లూకా 18:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటెదూరుట సులభమని చెపెప్ను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:11 => నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు 

తర్వవ్కపోయినను తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న 

తరువాత నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:17 => తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను 

వి వా హ ము చే సి కొ న కూ డ దు ; వెం డి బం గా ర ము ల ను అ త డు త న కొ ర కు బ హు గా 

విసత్రింపజేసికొనకూడదు. 

సామెతలు 2:19 => దానియొదద్కు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమారగ్ములు వారికి 

దకక్వు. నా మాటలు వినినయెడల 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 18:9 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని పెరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; రెండు కనున్లు గలిగి అగిన్గల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కనున్ గలిగి 

జీవములో పర్వేశించుట నీకు మేలు. 

యోహాను 21:25 => యేసు చేసిన కారయ్ములు ఇంకను అనేకములు కలవు. వాటిలో పర్తిదానిని 

వివరించి వార్సినయెడల అటుల్ వార్యబడిన గర్ంథములకు భూలోకమైనను చాలదని నాకు 

తోచుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22 => శిషుయ్ల మనసుస్లను దృఢపరచి విశావ్సమందు నిలుకడగా 

ఉండవలెననియు, అనేక శర్మలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపవలెననియు 

వారిని హెచచ్రించిరి. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 

వచనము 28 

యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన మహిమగల 

సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 
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మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

మారుక్ 13:20 => పర్భువు ఆ దినములను తకుక్వ చేయనియెడల ఏ శరీరియు 

తపిప్ంచుకొనకపోవును; ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, అనగా తాను ఏరప్రచుకొనినవారి నిమితత్ము 

ఆయన ఆ దినములను తకుక్వ చేసెను. 

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. 

రోమీయులకు 10:13 => ఎందుకనగా పర్భువు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయువాడెవడో వాడు 

రకిష్ంపబడును. 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

రోమీయులకు 11:7 => ఆలాగైన ఏమగును?ఇశార్యేలు వెదకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు, 

ఏరాప్టు నొందినవారికి అది దొరికెను; తకిక్నవారు కఠినచితుత్లైరి. 

మారుక్ 10:24 => ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో 

ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో 

దురల్భము; 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

వచనము 29 

Page  of 2416 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను తలిల్నైనను పిలల్లనైనను 

భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; ఇదిగాక నితయ్జీవమును 

సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 

యోబు 42:2 => నీవు సమసత్కిర్యలను చేయగలవనియు నీవు ఉదేద్శించినది ఏదియు నిషఫ్లము 

కానేరదనియు నేనిపుప్డు తెలిసికొంటిని. 

కీరత్నలు 3:8 => రక్షణ యెహోవాది నీ పర్జలమీదికి నీ ఆశీరావ్దము వచుచ్నుగాక. (సెలా.) 

కీరత్నలు 62:11 => బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచెచ్ను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు 

వినబడెను. 

యిరిమ్యా 32:27 => నేను యెహోవాను, సరవ్శరీరులకు దేవుడను, నాకు అసాధయ్మైనదేదైన 

నుండునా?  

జెకరాయ్ 8:6 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినములందు 

శేషించియునన్ జనులకిది ఆశచ్రయ్మని తోచినను నాకును ఆశచ్రయ్మని తోచునా? యిదే యెహోవా 

వాకుక్. 

మారుక్ 10:27 => యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని, దేవునికి అసాధయ్ము 

కాదు; దేవునికి సమసత్మును సాధయ్మే అనెను. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 18:27 => ఆయన మనుషుయ్లకు అసాధయ్ములైనవి దేవునికి సాధయ్ములని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 17:1 => అబార్ము తొంబదితొమిమ్ది యేండల్ వాడైనపుప్డు యెహోవా అతనికి 

పర్తయ్క్షమై నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను; నా సనిన్ధిలో నడుచుచు నిందారహితుడవై యుండుము. 
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ఆదికాండము 22:8 => అబార్హాము నాకుమారుడా, దేవుడే దహనబలికి గొఱఱ్పిలల్ను చూచుకొనునని 

చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 14:6 => యోనాతాను ఈ సునన్తిలేని వారి దండు కాపరుల మీదికి పోదము రముమ్, 

యెహోవా మన కారయ్మును సాగించునేమో, అనేకుల చేతనైనను కొదిద్మంది చేతనైనను రకిష్ంచుటకు 

యెహోవాకు అడ డ్మా అని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెపప్గా 

1 రాజులు 17:6 => అకక్డ కాకోలములు ఉదయమందు రొటెట్ను మాంసమును అసత్మయమందు 

రొటెట్ను మాంసమును అతనియొదద్కు తీసికొని వచుచ్చుండెను; అతడు వాగు నీరు తార్గుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 17:16 => యెహోవా ఏలీయా దావ్రా సెలవిచిచ్న పర్కారము తొటిట్లో ఉనన్ పిండి తకుక్వ 

కాలేదు, బుడిడ్లో ఉనన్ నూనె అయిపోలేదు. 

దానియేలు 2:11 => రాజు విచారించిన సంగతి బహు అసాధారణమైనది, దేవతలు కాక 

మరెవరును ఈ సంగతి తెలియజెపప్జాలరు; దేవతల నివాసములు శరీరుల మధయ్ ఉండవుగదా. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 4:21 => దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగాద్నము చేసినదానిని నెరవేరుచ్టకు 

సమరుథ్డని రూఢిగా విశవ్సించి విశావ్సమువలన బలమునొందెను. 

వచనము 30 

మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

మతత్యి 4:20 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 4:22 => వంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండిర్ని విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 
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మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

మారుక్ 1:17 => యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా 

చేసెదనని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:18 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 1:19 => ఆయన ఇంక కొంతదూరము వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును అతని 

సహోదరుడగు యోహానును చూచెను; వారు దోనెలో ఉండి తమ వలలు బాగుచేసికొనుచుండిరి. 

మారుక్ 1:20 => వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో 

జీతగాండర్యొదద్ విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 2:14 => ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు 

లేవిని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 10:28 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమని 

ఆయనతో చెపప్సాగెను. 

లూకా 5:11 => వారు దోనెలను దరికి చేరిచ్, సమసత్మును విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 5:27 => అటుపిమమ్ట ఆయన బయలుదేరి, లేవి యను ఒక సుంకరి, సుంకపు మెటుట్నొదద్ 

కూరుచ్ండియుండుట చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 5:28 => అతడు సమసత్మును విడిచిపెటిట్, లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

లూకా 14:33 => ఆ పర్కారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెటట్నివాడు నా శిషుయ్డు 

కానేరడు. 

లూకా 18:28 => పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమనగా 
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ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

మతత్యి 20:10 => మొదటి వారు వచిచ్ తమకు ఎకుక్వ దొరకుననుకొనిరి గాని వారికిని ఒకొక్క 

దేనారము చొపుప్ననే దొరకెను. 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

1 కొరిందీయులకు 1:29 => ఎనిన్కైనవారిని వయ్రథ్ము చేయుటకు లోకములో నీచులైనవారిని, 

తృణీకరింపబడినవారిని, ఎనిన్కలేనివారిని దేవుడు ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

1 రాజులు 19:20 => అతడు ఎడల్ను విడిచి ఏలీయావెంట పరుగెతిత్ నేను పోయి నా తలిదండుర్లను 

ముదుద్పెటుట్కొని తిరిగివచిచ్ నినున్ వెంబడించెదనని చెపిప్ అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రముమ్, 

నావలన నీకు నిరబ్ంధము లేదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 14:28 => పేతురు పర్భువా, నీవే అయితే నీళల్మీద నడిచి నీయొదద్కు వచుచ్టకు నాకు 

సెలవిమమ్ని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 1:18 => వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించిరి. 
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లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 1 

ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన దార్క్షతోటలో 

పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

యెషయా 65:17 => ఇదిగో నేను కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమిని సృజించుచునాన్ను మునుపటివి 

మరువబడును జాఞ్పకమునకు రావు. 

యెషయా 66:22 => నేను సృజింపబోవు కొర్తత్ ఆకాశమును కొర్తత్ భూమియు లయముకాక నా 

సనిన్ధిని నిలుచునటుల్ నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

2 పేతురు 3:13 => అయినను మనమాయన వాగాద్నమునుబటిట్ కొర్తత్ ఆకాశముల కొరకును కొర్తత్ 

భూమి కొరకును కనిపెటుట్చునాన్ము; వాటియందు నీతి నివసించును. 

పర్కటన 21:5 => అపుప్డు సింహాసనాసీనుడై యునన్వాడు ఇదిగో సమసత్మును నూతనమైనవిగా 

చేయుచునాన్నని చెపెప్ను; మరియు--ఈ మాటలు నమమ్కమును నిజమునై యునన్వి గనుక 

వార్యుమని ఆయన నాతో చెపుప్చునాన్డు 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

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. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 
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లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 6:2 => పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీరెరుగరా? మీవలన 

లోకమునకు తీరుప్ జరుగవలసియుండగా, మికిక్లి అలప్మైన సంగతులనుగూరిచ్ తీరుప్ తీరుచ్టకు 

మీకు యోగయ్త లేదా? 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

నిరగ్మకాండము 15:27 => తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిచ్రి; అకక్డ పండెర్ండు నీటి బుగగ్లును 

డెబబ్ది యీత చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ నీళల్యొదద్ దిగిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:4 => మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ 

కొండ దిగువను బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను 

కటిట్ 
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నిరగ్మకాండము 28:21 => ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 

లేవీయకాండము 24:5 => నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. 

యెహోషువ 3:12 => కాబటిట్ పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలోనుండి పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి. 

1 రాజులు 18:31 => యహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై నీ నామము ఇశార్యేలగునని వాగాద్నము 

నొందిన యాకోబు సంతతి గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు రాళల్ను తీసికొని 

ఎజార్ 6:17 => దేవుని మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచినపుప్డు నూరు ఎడల్ను రెండు వందల పొటే ట్ళల్ను 

నాలుగువందల గొఱఱ్పిలల్లను ఇశార్యేలీయులకందరికిని పాపపరిహారారథ్ బలిగా ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న పండెర్ండు మేకపోతులను అరిప్ంచిరి. 

పర్కటన 7:4 => మరియు ముదిర్ంపబడినవారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములనిన్టిలో ముదిర్ంపబడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది. 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

పర్కటన 21:12 => ఆ పటట్ణమునకు ఎతత్యిన గొపప్ పార్కారమును పండెర్ండు గుమమ్ములును 

ఉండెను; ఆ గుమమ్ములయొదద్ పనిన్దద్రు దేవదూతలుండిరి, ఇశార్యేలీయుల పండెర్ండు గోతర్ముల 

నామములు ఆ గుమమ్ముల మీద వార్యబడియునన్వి. 

పర్కటన 21:13 => తూరుప్వైపున మూడు గుమమ్ములు, ఉతత్రపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, 

దకిష్ణపు వైపున మూడు గుమమ్ములు, పశిచ్మపు వైపున మూడు గుమమ్ములునన్వి. 

పర్కటన 21:14 => ఆ పటట్ణపు పార్కారము పండెర్ండు పునాదులు గలది, ఆ పునాదుల పైన 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ పనిన్దద్రు అపొసత్లుల పండెర్ండు పేరుల్ కనబడుచునన్వి. 
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పర్కటన 22:2 => ఆ పటట్ణపు రాజవీధి మధయ్ను పర్వహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నది 

యొకక్ ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండెర్ండు కాపులు 

కాయును. ఆ వృక్షము యొకక్ ఆకులు జనములను సవ్సథ్పరచుటకై వినియోగించును. 

సంఖాయ్కాండము 24:11 => నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు 

ఘనతపొందకుండ ఆటంకపరచెననెను. 

2 రాజులు 11:19 => అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు 

జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి 

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 9:19 => ఆ యారు సోపానములమీద ఇరుపర్కక్ల పండెర్ండు సింహములు 

నిలిచియుండెను, ఏ రాజయ్మందైనను అటువంటి పని చేయబడలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:9 => ఇశార్యేలు రాజును యూదారాజగు యెహోషాపాతును షోమోర్ను 

ఊరు గవిని ముందరి బయలునందు తమ తమ వసత్రములను ధరించుకొని తమ తమ 

సింహాసనములమీద కూరుచ్నియుండగా పర్వకత్లందరును వారి ముందర పర్వచించుచుండిరి. 

దానియేలు 7:22 => ఆ మహా వృదుధ్డు వచిచ్ మహోనన్తుని పరిశుదుధ్ల విషయములో తీరుప్ 

తీరుచ్వరకు ఆలాగు జరుగును గాని సమయము వచిచ్నపుప్డు ఆ పరిశుదుధ్లు రాజయ్మునేలుదురను 

సంగతి నేను గర్హించితిని. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

దానియేలు 12:13 => నీవు అంతయ్ము వరకు నిలకడగా ఉండినయెడల విశార్ంతి నొంది 

కాలాంతమందు నీ వంతులో నిలిచెదవు. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 
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నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

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 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 19:21 => అందుకు యేసు నీవు పరిపూరుణ్డవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆసిత్ని అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడించుమని 

అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 6:13 => ఉదయమైనపుప్డు ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి, వారిలో పండెర్ండుమందిని 

ఏరప్రచి, వారికి అపొసత్లులు అను పేరు పెటెట్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 18:22 => యేసు విని నీకింక ఒకటి కొదువగా నునన్ది; నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్ 

బీదలకిముమ్, అపుప్డు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచిచ్ ననున్ వెంబడింపుమని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 
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లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

యోహాను 21:19 => అతడు ఎటిట్ మరణమువలన దేవుని మహిమపరచునో దాని సూచించి ఆయన 

ఈ మాట చెపెప్ను. ఇటుల్ చెపిప్ ననున్ వెంబడించుమని అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:7 => మన పండెర్ండు గోతర్ములవారు ఎడతెగక దివారాతుర్లు దేవుని 

సేవించుచు ఆ వాగాద్నము పొందుదుమని నిరీకిష్ంచుచునాన్రు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే 

యూదులు నామీద నేరము మోపియునాన్రు. 

యాకోబు 1:1 => దేవునియొకక్యు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్యు దాసుడైన యాకోబు 

అనయ్దేశములయందు చెదిరియునన్ పండెర్ండు గోతర్ములవారికి శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

1 పేతురు 1:7 => నశించిపోవు సువరణ్ము అగిన్పరీక్షవలన శుదధ్పరచబడుచునన్ది గదా? దానికంటె 

అమూలయ్మైన మీ విశావ్సము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు 

మెపుప్ను మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. 

పర్కటన 4:4 => సింహాసనము చుటుట్ ఇరువది నాలుగు సింహాసనములుండెను, ఈ 

సింహాసనములందు ఇరువది నలుగురు పెదద్లు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని, తమ తలలమీద సువరణ్ 

కిరీటములు పెటుట్కొనన్వారై కూరుచ్ండిరి. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 
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వచనము 2 

దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి వారిని పంపెను. 

మతత్యి 16:25 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్ము 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని దకిక్ంచుకొనును. 

మారుక్ 10:29 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను 

అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 10:30 => ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను 

అకక్చెలెల్ండర్ను తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:29 => ఆయన దేవుని రాజయ్ము నిమితత్మై యింటినైనను భారయ్నైనను అనన్దముమ్లనైనను 

తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను విడిచిపెటిట్నవాడెవడును, 

లూకా 18:30 => ఇహమందు చాలరెటుల్ను పరమందు నితయ్జీవమును పొందకపోడని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 8:21 => శిషుయ్లలో మరియొకడు పర్భువా, నేను మొదట వెళిళ్, నా తండిర్ని పాతిపెటుట్టకు 

నాకు సెలవిమమ్ని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 8:22 => యేసు అతని చూచి ననున్ వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను 

పాతిపెటుట్కొననిమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 
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మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

లూకా 14:26 => ఎవడైనను నాయొదద్కు వచిచ్ తన తండిర్ని తలిల్ని భారయ్ను పిలల్లను 

అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను తన పార్ణమును సహా దేవ్షింపకుంటే వాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

లూకా 6:22 => మనుషయ్కుమారుని నిమితత్ము మనుషుయ్లు మిముమ్ను దేవ్షించి వెలివేసి నిందించి 

మీ పేరు చెడ డ్దని కొటిట్వేయునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

1 పేతురు 4:14 => కీర్సుత్ నామము నిమితత్ము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాసవ్రూపియైన 

ఆతమ్, అనగా దేవుని ఆతమ్, మీమీద నిలుచుచునాన్డు గనుక మీరు ధనుయ్లు. 

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 
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మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 19:16 => ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను 

ఏ మంచి కారయ్ము చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

ఆదికాండము 22:12 => అపుప్డు ఆయన ఆ చినన్వానిమీద చెయియ్ వేయకుము; అతనినేమియు 

చేయకుము; నీకు ఒకక్డైయునన్ నీ కుమారుని నాకియయ్ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి 

భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచునన్దనెను 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

సామెతలు 2:4 => వెండిని వెదకినటుల్ దాని వెదకినయెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినటుల్ దాని 

వెదకినయెడల 

పర్సంగి 3:6 => వెదకుటకు పోగొటుట్కొనుటకు, దాచుకొనుటకు పారవేయుటకు; 

యిరిమ్యా 15:15 => యెహోవా, నా శర్మ నీకే తెలిసియునన్ది; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుము, 

ననున్ దరిశ్ంచుము, ననున్ హింసించువారికి నాకొరకై పర్తిదండన చేయుము, నీవు దీరఘ్శాంతి 

కలిగినవాడవై ననున్ కొనిపోకుము, నీ నిమితత్ము నాకు నింద వచుచ్చునన్దని తెలిసికొనుము. 

మతత్యి 6:33 => కాబటిట్ మీరు ఆయన రాజయ్మును నీతిని మొదట వెదకుడి; అపుప్డవనిన్యు 

మీకనుగర్హింపబడును. 
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మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మారుక్ 8:35 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును 

సువారత్ నిమితత్మును తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

యోహాను 12:25 => తన పార్ణమును పేర్మించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, ఈ లోకములో తన 

పార్ణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:37 => దాని వెలతెచిచ్ అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

గలతీయులకు 6:8 => ఏలాగనగా తన శరీరేచఛ్లనుబటిట్ వితుత్వాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను 

పంట కోయును, ఆతమ్నుబటిట్ వితుత్వాడు ఆతమ్నుండి నితయ్జీవమను పంట కోయును. 

1 తిమోతి 4:8 => శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మటుట్కే పర్యోజనకరమవును గాని 

దైవభకిత్ యిపప్టి జీవము విషయములోను రాబోవు జీవము విషయములోను వాగాద్నముతో 

కూడినదైనందున అది అనిన్ విషయములలో పర్యోజనకరమవును. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 
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సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

వచనము 3 

తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిల్ సంతవీధిలో ఊరక నిలిచియునన్ మరికొందరిని 

చూచి 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 18:13 => అయితే సుంకరి దూరముగా నిలుచుండి, ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్టకైనను 

ధైరయ్ము చాలక రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దేవా, పాపినైన ననున్ కరుణించుమని పలికెను. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  
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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 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

గలతీయులకు 5:7 => మీరు బాగుగా పరుగెతుత్చుంటిరి; సతయ్మునకు విధేయులు కాకుండ 

మిముమ్ను ఎవడు అడ డ్గించెను? 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

యెషయా 29:17 => ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను పర్దేశము ఫలవంతమైన 

పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము వనమని యెంచబడును.  

మారుక్ 15:43 => గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు 

వెళిల్ యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని 

రాజయ్ముకొరకు ఎదురుచూచువాడు. 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:7 => దేవుని వాకయ్ము పర్బలమై శిషుయ్ల సంఖయ్ యెరూషలేములో బహుగా 

విసత్రించెను; మరియు యాజకులలో అనేకులు విశావ్సమునకు లోబడిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33 => వెంటనే నినున్ పిలిపించితిని; నీవు వచిచ్నది మంచిది. పర్భువు 

నీకు ఆజాఞ్పించినవనిన్యు వినుటకై యిపుప్డు మేమందరము దేవుని యెదుట ఇకక్డ కూడియునాన్మని 

చెపెప్ను. అందుకు పేతురు నోరు తెరచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:42 => వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళుల్చుండగా ఈ మాటలను 

మరుసటి విశార్ంతిదినమున తమతో చెపప్వలెనని జనులు వేడుకొనిరి. 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

వచనము 4 

మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డి, యేమి నాయ్యమో అది మీకితుత్నని వారితో చెపప్గా వారును 

వెళిల్రి. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:33 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒక సతరీ 

తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచిపెటిట్న పులల్ని పిండిని 

పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:14 => (పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన 

దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని వారి కపప్గించినటుల్ండును. 

మతత్యి 9:37 => కోత విసాత్రమేగాని పనివారు కొదిద్గా ఉనాన్రు 

మతత్యి 9:38 => గనుక తన కోతకు పనివారిని పంపుమని కోత యజమానుని వేడుకొనుడని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 
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మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

పరమగీతము 8:11 => బయలు హామోను నందు సాలొమోనుకొక దార్కాష్వనము కలదు అతడు 

దానిని కాపులకిచెచ్ను దాని ఫలములకు వచుచ్బడిగా ఒకొక్కక్డు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.  

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

యెషయా 5 :1 => నా పిర్యునిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి అతని దార్క్షతోటనుబటిట్ 

నాకిషుట్డైనవానిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి. సతుత్వ భూమిగల కొండమీద నా పిర్యుని కొకదార్క్షతోట 

యుండెను 
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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  

యోహాను 15:1 => నేను నిజమైన దార్కాష్వలిల్ని, నా తండిర్ వయ్వసాయకుడు. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

పరమగీతము 8:11 => బయలు హామోను నందు సాలొమోనుకొక దార్కాష్వనము కలదు అతడు 

దానిని కాపులకిచెచ్ను దాని ఫలములకు వచుచ్బడిగా ఒకొక్కక్డు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.  

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 
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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. 

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 . 

2 పేతురు 1:5 => ఆ హేతువుచేతనే మీమటుట్కు మీరు పూరణ్జాగర్తత్ గలవారై, మీ విశావ్సమునందు 

సదుగ్ణమును, సదుగ్ణమునందు జాఞ్నమును, 

2 పేతురు 1:6 => జాఞ్నమునందు ఆశానిగర్హమును, ఆశానిగర్హమునందు సహనమును, 

సహనమునందు భకిత్ని, 

2 పేతురు 1:7 => భకిత్యందు సహోదర పేర్మను, సహోదర పేర్మయందు దయను అమరుచ్కొనుడి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 పేతురు 1:9 => ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూరవ్పాపములకు శుదిధ్ కలిగిన సంగతి 

మరచిపోయి, గుర్డిడ్వాడును దూరదృషిట్ లేనివాడు నగును. 

2 పేతురు 1:10 => అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏరాప్టును నిశచ్యము 

చేసికొనుటకు మరి జాగర్తత్ పడుడి. మీరిటిట్ కిర్యలు చేయువారైతే ఎపుప్డును తొటిర్లల్రు.  

యోబు 7:1 => భూమిమీద నరుల కాలము యుదధ్కాలము కాదా? వారి దినములు కూలివాని 

దినములవంటివి కావా?  

యోబు 14:6 => కూలివారివలె తమకు నియమింపబడిన పనిని వారు ముగించువరకు వారు 

విశర్మము నొందునటుల్ వారివైపు చూడకయుండుము. 

మతత్యి 22:1 => యేసు వారికుతత్రమిచుచ్చు తిరిగి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 
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రోమీయులకు 4:4 => పనిచేయువానికి జీతము ఋణమే గాని దానమని యెంచబడదు. 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

వచనము 5 

దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళిల్, ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

నిరగ్మకాండము 19:5 => కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి 

నడిచినయెడల మీరు సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:27 => నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నది యావతుత్ 

వినుము. అపుప్డు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నది యావతుత్ నీవే మాతో చెపిప్నయెడల మేము 

విని దాని గైకొందుమని చెపిప్తిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:28 => మీరు నాతో మాటలాడినపుప్డు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. 

అపుప్డు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ జనులు నీతో చెపిప్న మాటలు నేను వినియునాన్ను. 

వారు చెపిప్నదంతయు మంచిదే.  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:30 => మీ గుడారములలోనికి తిరిగివెళుల్డని నీవు వారితో చెపుప్ము. 

మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళిల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

మతత్యి 22:19 => పనున్ రూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెపప్గా వారాయనయొదద్కు ఒక 

దేనారము తెచిచ్రి. 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

పర్కటన 6:6 => మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు మూడు సేరల్ 

యవలనియు, నూనెను దార్కాష్రసమును పాడుచేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవులమధయ్ ఒక సవ్రము 

పలికినటుట్ నాకు వినబడెను. 

1 సమూయేలు 2:18 => బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని 

యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

1 సమూయేలు 2:26 => బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయ యందును 

మనుషుయ్ల దయ యందును వరిధ్లుల్చుండెను.  

1 సమూయేలు 3:1 => బాలుడైన సమూయేలు ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుచుండెను. 

ఆ దినములలో యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమగుట అరుదు, పర్తయ్క్షము తరుచుగా తటసిథ్ంచుటలేదు. 

1 సమూయేలు 3:21 => మరియు షిలోహులో యెహోవా మరల దరశ్నమిచుచ్చుండెను. షిలోహులో 

యెహోవా తన వాకుక్చేత సమూయేలునకు పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను. సమూయేలు మాట 

ఇశార్యేలీయులందరిలో వెలల్డియాయెను. 
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1 సమూయేలు 16:11 => నీ కుమారులందరు ఇకక్డనునాన్రా అని యెషష్యిని అడుగగా అతడు 

ఇంకను కడసారి వాడునాన్డు. అయితే వాడు గొఱఱ్లను కాయుచునాన్డని చెపెప్ను. అందుకు 

సమూయేలు నీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడికక్డికి వచుచ్వరకు మనము కూరుచ్ందమని 

యెషష్యితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 16:12 => అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచెచ్ను. అతడు 

ఎఱఱ్నివాడును చకక్ని నేతర్ములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు 

రాగా నేనేను కోరుకొనన్వాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియయ్గా 

1 రాజులు 3:6 => సొలొమోను ఈలాగు మనవి చేసెను నీ దాసుడును నా తండిర్యునైన దావీదు నీ 

దృషిట్కి అనుకూలముగా సతయ్మును నీతిని అనుసరించి యథారథ్మైన మనసు గలవాడై పర్వరిత్ంచెను 

గనుక నీవు అతనియెడల పరిపూరణ్ కటాక్షమగుపరచి, యీ దినమున నునన్టుల్గా అతని 

సింహాసనముమీద అతని కుమారుని కూరుచ్ండబెటిట్ అతనియందు మహాకృపను చూపియునాన్వు. 

1 రాజులు 3:7 => నా దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన 

ననున్ రాజుగా నియమించియునాన్వు; అయితే నేను బాలుడను, కారయ్ములు జరుపుటకు నాకు బుదిధ్ 

చాలదు; 

1 రాజులు 3:8 => నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధయ్ ఉనాన్ను; వారు 

విసత్రించియునన్ందున వారిని లెకక్ పెటుట్టయు వారి విశాలదేశమును తనకీ చేయుటయు అసాధయ్ము. 

1 రాజులు 3:9 => ఇంత గొపప్దైన నీ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్గలవాడు ఎవవ్డు? కాబటిట్ నేను 

మంచి చెడ డ్లు వివేచించి నీ జనులకు నాయ్యము తీరుచ్నటుల్ నీ దాసుడనైన నాకు వివేకముగల 

హృదయము దయచేయుము. 

1 రాజులు 3:10 => సొలొమోను చేసిన యీ మనవి పర్భువునకు అనుకూలమాయెను గనుక 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

Page  of 2444 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 రాజులు 18:12 => అయితే నేను నీయొదద్నుండి పోవు క్షణమందే యెహోవా ఆతమ్ నాకు తెలియని 

సథ్లమునకు నినున్ కొంచుపోవును, అపుప్డు  

2 దినవృతాత్ంతములు 34:3 => తన యేలుబడియందు ఎనిమిదవ సంవతస్రమున తానింకను 

బాలుడై యుండగానే అతడు తన పితరుడైన దావీదుయొకక్ దేవుని యొదద్ విచారించుటకు 

పూనుకొనినవాడై, పండెర్ండవయేట ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను పడగొటిట్, చెకిక్న 

విగర్హములను పోత విగర్హములను తీసివేసి, యూదా దేశమును యెరూషలేమును పవితర్ము 

చేయనారంభించెను. 

పర్సంగి 12:1 => దురిద్నములు రాకముందే ఇపుప్డు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెపుప్ 

సంవతస్రములు రాకముందే, 

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

మతత్యి 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

యోహాను 12:5 => యీ అతత్రెందుకు మూడువందల దేనారములకు అమిమ్ బీదలకు ఇయయ్లేదనెను. 

వచనము 6 

తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళిల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి ఇకక్డ దినమంతయు 

మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మారుక్ 15:25 => ఆయనను సిలువ వేసినపుప్డు పగలు తొమిమ్ది గంటలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:15 => మీరు ఊహించునటుట్ వీరు మతుత్లు కారు, పొర్దుద్బొడిచి 

జామయిన కాలేదు. 
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మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళిల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 11:16 => ఈ తరమువారిని దేనితో పోలుచ్దును? సంత వీధులలో కూరుచ్నియుండి 

మతత్యి 11:17 => మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని 

మీరు రొముమ్కొటుట్కొనరైతిరని తమ చెలికాండర్తో చెపిప్ పిలుపులాటలాడుకొను పిలల్కాయలను 

పోలియునాన్రు. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17 => కాబటిట్ సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భకిత్పరులైన 

వారితోను పర్తిదినమున సంతవీధిలో తనున్ కలిసికొను వారితోను తరిక్ంచుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:19 => అంతట వారు అతని వెంటబెటుట్కొని అరేయొపగు అను 

సభయొదద్కు తీసికొనిపోయి నీవు చేయుచునన్ యీ నూతన బోధ యెటిట్దో మేము తెలిసికొనవచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20 => కొనిన్ కొర్తత్సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచునాన్వు గనుక 

వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొనగోరుచునాన్మని చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:21 => ఏథెనుస్ వారందరును అకక్డ నివసించు పరదేశులును 

ఏదోయొక కొర్తత్సంగతి చెపుప్టయందును వినుటయందును మాతర్మే తమ కాలము 

గడుపుచుండువారు. 

1 తిమోతి 5:13 => మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బదధ్కురాండర్గుటకు మాతర్మే గాక, 

ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరుబోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేరుచ్కొందురు. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 7 

వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి 

వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 21:24 => యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో 

చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 
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మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

లూకా 19:8 => జకక్యయ్ నిలువబడి ఇదిగో పర్భువా, నా ఆసిత్లో సగము బీదలకిచుచ్చునాన్ను; 

నేనెవనియొదద్నైనను అనాయ్యముగా దేనినైనను తీసికొనినయెడల అతనికి నాలుగంతలు మరల 

చెలిల్ంతునని పర్భువుతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 6:16 => లోబడుటకు దేనికి మిముమ్ను మీరు దాసులుగా అపప్గించుకొందురో, అది 

చావు నిమితత్ముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమితత్ముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో 

దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా? 
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రోమీయులకు 6:17 => మీరు పాపమునకు దాసులైయుంటిరి గాని యే ఉపదేశకర్మమునకు మీరు 

అపప్గింపబడితిరో, దానికి హృదయపూరవ్కముగా లోబడినవారై, 

రోమీయులకు 6:18 => పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి 

సోత్తర్ము. 

రోమీయులకు 6:19 => మీ శరీర బలహీనతనుబటిట్ మనుషయ్రీతిగా మాటలాడుచునాన్ను; ఏమనగా 

అకర్మము చేయుటకై, అపవితర్తకును అకర్మమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు 

అపప్గించితిరో, ఆలాగే పరిశుదధ్త కలుగుటకై యిపుప్డు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా 

అపప్గించుడి. 

రోమీయులకు 6:20 => మీరు పాపమునకు దాసులైయునన్పుప్డు నీతివిషయమై నిరబ్ంధము లేనివారై 

యుంటిరి. 

రోమీయులకు 6:21 => అపప్టి కిర్యలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటిని గురించి మీరిపుప్డు 

సిగుగ్పడుచునాన్రు కారా? వాటి అంతము మరణమే, 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 
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1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 పేతురు 4:3 => మనము పోకిరి చేషట్లు, దురాశలు, మదయ్పానము, అలల్రితో కూడిన ఆటపాటలు, 

తార్గుబోతుల విందులు, చేయదగని విగర్హ పూజలు మొదలైనవాటియందు నడుచుకొనుచు, 

అనయ్జనుల ఇషట్ము నెరవేరుచ్చుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును, 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

వచనము 8 

సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని చూచి పనివారిని పిలిచి, 

చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:45 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

మారుక్ 15:33 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

మారుక్ 15:34 => మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా 

కేకవేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 
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లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 

యోహాను 1:39 => వచిచ్ చూడుడని ఆయన వారితో చెపప్గా వారు వెళిల్, ఆయన కాపురమునన్ 

సథ్లము చూచి, ఆ దినము ఆయనయొదద్ బసచేసిరి. అపుప్డు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళ 

ఆయెను. 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 

యోహాను 11:9 => అందుకు యేసు పగలు పండెర్ండు గంటలునన్వి గదా, ఒకడు పగటివేళ 

నడిచినయెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొటుర్పడడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

ఆదికాండము 12:1 => యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువులయొదద్నుండియు నీ 

తండిర్ యింటినుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళుల్ము. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 
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యెహోషువ 24:2 => యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 

యెహోషువ 24:3 => అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ 

కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును 

ఇచిచ్తిని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:24 => మోషే పెదద్వాడైనపుప్డు విశావ్సమునుబటిట్ ఐగుపుత్ ధనముకంటె 

కీర్సుత్విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని యెంచుకొని,  

హెబీర్యులకు 11:25 => అలప్కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె దేవుని పర్జలతో శర్మ 

అనుభవించుట మేలని యోచించి,  

హెబీర్యులకు 11:26 => ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడని అనిపించుకొనుటకు ఒపుప్కొనలేదు; 

ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు బహుమానమందు దృషిట్ యుంచెను. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

వచనము 9 

దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము చొపుప్న తీసికొనిరి. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 
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లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

సామెతలు 19:15 => సోమరితనము గాఢనిదర్లో పడవేయును సోమరివాడు పసుత్ పడియుండును. 

యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:21 => ఏథెనుస్ వారందరును అకక్డ నివసించు పరదేశులును 

ఏదోయొక కొర్తత్సంగతి చెపుప్టయందును వినుటయందును మాతర్మే తమ కాలము 

గడుపుచుండువారు. 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

యెహోషువ 18:3 => కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 
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వచనము 10 

మొదటి వారు వచిచ్ తమకు ఎకుక్వ దొరకుననుకొనిరి గాని వారికిని ఒకొక్క దేనారము చొపుప్ననే 

దొరకెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 10:14 => వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న చేయుదురు? విననివానిని ఎటుల్ 

విశవ్సించుదురు? పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? 

రోమీయులకు 10:15 => పర్కటించువారు పంపబడనియెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 

ఇందువిషయమై ఉతత్మమైనవాటిని గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించువారి పాదములెంతో సుందరమైనవి 

అని వార్యబడియునన్ది 

రోమీయులకు 10:16 => అయినను అందరు సువారత్కు లోబడలేదు పర్భువా, మేము తెలియజేసిన 

సమాచారమెవడు నమెమ్ను అని యెషయా చెపుప్చునాన్డు గదా? 

రోమీయులకు 10:17 => కాగా వినుటవలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీర్సుత్ను గూరిచ్న 

మాటవలన కలుగును. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 
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లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

కొలొసస్యులకు 1:26 => మీ నిమితత్ము నాకు అపప్గింపబడిన దేవుని యేరాప్టు పర్కారము, నేను 

ఆ సంఘమునకు పరిచారకుడనైతిని. 

మతత్యి 22:9 => గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు 

పిలువుడని తన దాసులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

పర్సంగి 9:10 => చేయుటకు నీచేతికి వచిచ్న యే పనినైనను నీ శకిత్లోపము లేకుండ చేయుము; నీవు 

పోవు పాతాళమునందు పనియైనను ఉపాయమైనను తెలివియైనను జాఞ్నమైనను లేదు. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 
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లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

ఎఫెసీయులకు 6:8 => దాసుడైనను సవ్తంతుర్డైనను మీలో పర్తివాడును ఏ సతాక్రయ్ము చేయునో 

దాని ఫలము పర్భువువలన పొందునని మీరెరుగుదురు. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

వచనము 11 

వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 
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మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

రోమీయులకు 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

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. 
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ఆదికాండము 15:2 => అందుకు అబార్ము పర్భువైన యెహోవా నాకేమి యిచిచ్ననేమి? నేను 

సంతానము లేనివాడనై పోవుచునాన్నే; దమసుక్ ఎలీయెజెరే నాయింటి ఆసిత్కరత్యగును గదా 

ఆదికాండము 39:4 => యోసేపు మీద అతనికి కటాక్షము కలిగెను గనుక అతనియొదద్ పరిచరయ్ 

చేయువాడాయెను. మరియు అతడు తన యింటిమీద విచారణకరత్గా అతని నియమించి తనకు 

కలిగినదంతయు అతనిచేతికపప్గించెను. 

ఆదికాండము 39:5 => అతడు తన యింటిమీదను తనకు కలిగినదంతటిమీదను అతని విచారణ 

కరత్గా నియమించిన కాలము మొదలుకొని యెహోవా యోసేపు నిమితత్ము ఆ ఐగుపీత్యుని యింటిని 

ఆశీరవ్దించెను. యెహోవా ఆశీరావ్దము ఇంటిలోనేమి పొలములోనేమి అతనికి కలిగిన సమసత్ము 

మీదను ఉండెను 

ఆదికాండము 39:6 => అతడు తనకు కలిగినదంతయు యోసేపుచేతికపప్గించి, తాను ఆహారము 

తినుట తపప్ తనకేమి ఉనన్దో ఏమి లేదో విచారించినవాడు కాడు. యోసేపు రూపవంతుడును 

సుందరుడునై యుండెను 

ఆదికాండము 43:19 => వారు యోసేపు గృహనిరావ్హకునియొదద్కు వచిచ్ యింటి దావ్రమున 

అతనితో మాటలాడి 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15 => సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు 

బీదవాడు గనుక దానిమీద ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో 

అది నీకు పాపమగును. 

రూతు 2:6 => కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునుండి 

నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. 

వచనము 12 

పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే అని ఆ యింటి 

యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళిల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 
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లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 4:3 => లేఖనమేమి చెపుప్చునన్ది? అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను, అది అతనికి నీతిగా 

ఎంచబడెను 

రోమీయులకు 4:4 => పనిచేయువానికి జీతము ఋణమే గాని దానమని యెంచబడదు. 

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 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 1:8 => కాలము సంపూరణ్మైనపుప్డు జరుగవలసిన యేరాప్టునుబటిట్, ఆయన తన 

దయాసంకలప్ము చొపుప్న తన చితత్మునుగూరిచ్న మరమ్మును మనకు తెలియజేసి, 

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. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  

వచనము 13 

అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక 

దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

మతత్యి 19:27 => పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితివిు గనుక 

మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా 

వచనము 14 

నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 
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లూకా 5:30 => పరిసయుయ్లును వారి శాసుత్ర్లును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల 

తిని తార్గుచునాన్రని ఆయన శిషుయ్లమీద సణిగిరి. 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:2 => పేతురు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు సునన్తి పొందినవారు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:3 => నీవు సునన్తి పొందనివారియొదద్కు పోయి వారితోకూడ భోజనము 

చేసితివని అతనితో వాదము పెటుట్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

యూదా 1:16 => వారు తమ దురాశల చొపుప్న నడుచుచు, లాభము నిమితత్ము మనుషుయ్లను 

కొనియాడుచు, సణుగువారును తమ గతినిగూరిచ్ నిందించువారునై యునాన్రు; వారి నోరు డంబమైన 

మాటలు పలుకును.  

యోబు 40:2 => ఆకేష్పణలు చేయజూచువాడు సరవ్శకుత్డగు దేవునితో వాదింపవచుచ్నా? దేవునితో 

వాదించువాడు ఇపుప్డు పర్తుయ్తత్ర మియయ్వలెను. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళిల్యునాన్డు 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మారుక్ 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:14 => మీరు మూరఖ్మైన వకర్జనము మధయ్, నిరపరాధులును నిషక్ళంకులును 

అనిందుయ్లునైన దేవుని కుమారులగునటుల్, 

వచనము 15 
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నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను మంచివాడనైనందున 

నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

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. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 3:23 => ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగర్హించు 

మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.  

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:30 => దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సునన్తి గలవారిని విశావ్సమూలముగాను, 

సునన్తి లేనివారిని విశావ్సముదావ్రాను, నీతిమంతులనుగా తీరుచ్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  
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యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  

జెకరాయ్ 7:3 => యెహోవాను శాంతిపరచుటకై మందిరమునొదద్నునన్ యాజకులను పర్వకత్లను 

మనవి చేయగా 

జెకరాయ్ 7:4 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

లూకా 18:11 => పరిసయుయ్డు నిలువబడి దేవా, నేను చోరులును అనాయ్యసుథ్లును 

వయ్భిచారులునైన యితర మనుషుయ్లవలె నైనను, ఈ సుంకరివలె నైనను ఉండనందుకు నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 
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లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

రోమీయులకు 3:27 => కాబటిట్ అతిశయకారణమెకక్డ? అది కొటిట్వేయబడెను. ఎటిట్ 

నాయ్యమునుబటిట్ అది కొటిట్వేయబడెను? కిర్యా నాయ్యమునుబటిట్యా? కాదు, విశావ్స 

నాయ్యమునుబటిట్యే. 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 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 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 4:11 => ఈ గడియవరకు ఆకలి దపుప్లు గలవారము, దిగంబరులము; 

పిడిగుదుద్లు తినుచునాన్ము; నిలువరమైన నివాసము లేక యునాన్ము; 
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2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 11:28 => ఇవియును గాక సంఘములనిన్టినిగూరిచ్న చింతయు కలదు. ఈ 

భారము దినదినమును నాకు కలుగుచునన్ది. 

సంఖాయ్కాండము 23:4 => దేవుడు బిలాముకు పర్తయ్క్షము కాగా అతడు నేను ఏడు బలిపీఠములను 

సిదధ్పరచి పర్తి దానిమీదను ఒక కోడెను ఒక పొటే ట్లును అరిప్ంచితినని ఆయనతో చెపప్గా, 

యోబు 34:33 => నీకిషట్ము వచిచ్నటుల్ ఆయన పర్తికారము చేయునా? లేనియెడల నీవుందువా? 

నేను కాదు నీవే నిశచ్యింపవలెను గనుక నీవు ఎరిగిన దానిని పలుకుము. 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 
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వచనము 16 

ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

ఆదికాండము 18:25 => ఆ చొపుప్న చేసి దుషుట్లతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు 

దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుషుట్నితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. 

సరవ్లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్వాడు నాయ్యము చేయడా అని చెపిప్నపుప్డు 

యోబు 34:8 => అతడు చెడుతనము చేయువారికి చెలికాడాయెను భకిత్హీనులకు సహవాసి 

ఆయెను. 

యోబు 34:9 => నరులు దేవునితో సహవాసము చేయుట వారికేమాతర్మును పర్యోజనకరము 

కాదని అతడు చెపుప్కొనుచునాన్డు. 

యోబు 34:10 => విజాఞ్నముగల మనుషుయ్లారా, నా మాట ఆలకించుడి దేవుడు అనాయ్యము 

చేయుట అసంభవము. సరవ్శకుత్డు దుషాక్రయ్ము చేయుట అసంభవము  

యోబు 34:11 => నరుల కిర్యలకు తగినటుట్గా ఫలము ఆయన వారికిచుచ్ను అందరికి వారి వారి 

మారగ్ములనుబటిట్ వారికి ఫలమిచుచ్ను.  

యోబు 34:12 => దేవుడు ఏ మాతర్మును దుషాక్రయ్ము చేయడు సరవ్శకుత్డు నాయ్యము తపప్డు. 

యోబు 34:17 => నాయ్యమును దేవ్షించువాడు లోకము నేలునా? నాయ్యసంపనున్డైన వానిమీద 

నేరము మోపుదువా? 

యోబు 34:18 => నీవు పనికిమాలిన వాడవని రాజుతోనైనను మీరు దుషుట్లని పర్ధానులతోనైనను 

అనవచుచ్నా? 
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యోబు 35:2 => నేను పాపము చేసినయెడల నాకు కలిగిన లాభము కనన్ నా నీతివలన నాకు 

కలిగిన లాభమేమి అది నీకు పర్యోజనమేమి? అని నీవు చెపుప్చునాన్వే? 

యోబు 40:8 => నీవు నా నాయ్యమును బొతిత్గా కొటిట్వేసెదవా? నిరోద్షివని నీవు తీరుప్పొందుటకై 

నామీద అపరాధము మోపుదువా? 

రోమీయులకు 9:14 => కాబటిట్ యేమందుము? దేవునియందు అనాయ్యము కలదా? అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

లూకా 15:31 => అందుకతడు కుమారుడా, నీవెలల్పుప్డును నాతోకూడ ఉనాన్వు; నావనిన్యు నీవి, 

వచనము 17 

యేసు యెరూషలేమునకు వెళల్నైయునన్పుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను ఏకాంతముగా 

తీసికొనిపోయి, మారగ్మందు వారితో ఇటల్నెను. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

2 రాజులు 10:30 => కావున యెహోవా యెహూతో నీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా హృదయాలోచన 

యంతటిచొపుప్న అహాబు కుటుంబికులకు చేసి నా దృషిట్కి నాయ్యమైనదాని జరిగించి బాగుగా 

నెరవేరిచ్తివి గనుక నీ కుమారులు నాలగ్వ తరమువరకు ఇశార్యేలు రాజయ్ సింహాసనముమీద 

ఆసీనులగుదురు. 

2 రాజులు 10:31 => అయితే ఇశార్యేలువారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన యరొబాము చేసిన 

పాపములను యెహూ యేమాతర్మును విసరిజ్ంచనివాడై ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నియమించిన ధరమ్శాసత్రమును పూరణ్హృదయముతో అనుసరించుటకు శర్దాధ్భకుత్లు లేనివాడాయెను. 

యెహెజేక్లు 29:18 => నరపుతుర్డా, తూరు పటట్ణముమీద బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు తన 

సైనయ్ముచేత బహు ఆయాసకరమైన పని చేయించెను, వారందరి తలలు బోడివాయెను, అందరి 

భుజములు కొటుట్కొనిపోయెను; అయినను తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసిన కషట్మునుబటిట్ 

అతనికైనను, అతని సైనయ్మునకైనను కూలి యెంత మాతర్మును దొరకకపోయెను. 

యెహెజేక్లు 29:19 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఐగుపుత్ దేశమును 

బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరునకు నేను అపప్గించుచునాన్ను, అతడు దాని ఆసిత్ని పటుట్కొని దాని 

సొముమ్ను దోచుకొని కొలల్పెటుట్ను, అది అతని సైనయ్మునకు జీతమగును.  

యెహెజేక్లు 29:20 => తూరు పటట్ణముమీద అతడు చేసినది నా నిమితత్మే చేసెను గనుక అందుకు 

బహుమానముగా దానిని అపప్గించుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 15:31 => అందుకతడు కుమారుడా, నీవెలల్పుప్డును నాతోకూడ ఉనాన్వు; నావనిన్యు నీవి, 

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 
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రోమీయులకు 3:4 => నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీరచ్బడునటుల్ను నీవు 

వాయ్జెయ్మాడునపుప్డు గెలుచునటుల్ను. అని వార్యబడిన పర్కారము పర్తి మనుషుయ్డును అబదిధ్కుడగును 

గాని దేవుడు సతయ్వంతుడు కాక తీరడు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

వచనము 18 

ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు పర్ధానయాజకులకును 

శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 11:25 => ఆ సమయమున యేసు చెపిప్నదేమనగా తండీర్, ఆకాశమునకును భూమికిని 

పర్భువా, నీవు జాఞ్నులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగుచేసి పసిబాలురకు 

బయలుపరచినావని నినున్ సుత్తించుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 33:19 => ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా 

అను నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 7:6 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన 

యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు 

సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:7 => మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను 

పేర్మించి మిముమ్ను ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 7:8 => అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ 

తండుర్లకు చేసిన పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను 

రపిప్ంచి దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

యిరిమ్యా 27:5 => అధిక బలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమిని భూమిమీదనునన్ 

నరులను జంతువులను నేనే సృజించి, ఎవరికిచుచ్ట నాయ్యమని నాకు తోచునో వారికే 

యిచుచ్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:6 => ఇపుప్డైతే దేశములనిన్టిని నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరు 

వశము చేయుచునాన్ను; అతని సేవించుటకై భూజంతువులనుకూడ అతని వశము చేయుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 27:7 => అతని సవ్దేశమునకు కాలము వచుచ్వరకు సమసత్జనులు అతనికిని అతని 

కుమారునికిని అతని కుమారుని కుమారునికిని దాసులైయుందురు, ఆ కాలము రాగా బహుజనముల 

మహారాజులు అతనిచేత దాసయ్ము చేయించుకొందురు. 
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యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 

రోమీయులకు 9:15 => అందుకు మోషేతో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు ఎవనిని కరుణింతునో వానిని 

కరుణింతును; ఎవనియెడల జాలి చూపుదునో వానియెడల జాలి చూపుదును. 

రోమీయులకు 9:16 => కాగా పొందగోరువానివలననైనను, పర్యాసపడువానివలననైనను కాదు 

గాని, కరుణించు దేవునివలననే అగును. 

రోమీయులకు 9:17 => మరియు లేఖనము ఫరోతో ఈలాగు చెపెప్ను నేను నీయందు నా బలము 

చూపుటకును, నా నామము భూలోకమందంతట పర్చురమగుటకును, అందునిమితత్మే నినున్ 

నియమించితిని. 

రోమీయులకు 9:18 => కావున ఆయన ఎవనిని కనికరింపగోరునో వానిని కనికరించును; ఎవని 

కఠినపరచగోరునో వాని కఠినపరచును. 

రోమీయులకు 9:19 => అటల్యితే ఆయన చితత్మును ఎదిరించినవాడెవడు? ఆయన ఇకను నేరము 

మోపనేల అని నీవు నాతో చెపుప్దువు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 9:21 => ఒక ముదద్లోనుండియే యొక ఘటము ఘనతకును ఒకటి ఘనహీనతకును 

చేయుటకు మంటిమీద కుమమ్రివానికి అధికారము లేదా? 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 
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రోమీయులకు 9:24 => అనయ్జనములలోనుండియు ఆయన పిలిచిన మనయెడల, తన 

మహిమైశవ్రయ్ము కనుపరచవలెననియునన్నేమి? 

రోమీయులకు 11:5 => ఆలాగుననే అపప్టికాలమందు సయితము కృపయొకక్ యేరాప్టుచొపుప్న 

శేషము మిగిలియునన్ది. 

రోమీయులకు 11:6 => అది కృపచేతనైనయెడల ఇకను కిర్యల మూలమైనది కాదు; కానియెడల 

కృప ఇకను కృప కాకపోవును. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

ఎఫెసీయులకు 1:11 => మరియు కీర్సుత్నందు ముందుగా నిరీకిష్ంచిన మనము తన మహిమకు కీరిత్ 

కలుగజేయవలెనని,  

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:5 => కృపచేత మీరు రకిష్ంపబడియునాన్రు. 

యాకోబు 1:18 => ఆయన తాను సృషిట్ంచినవాటిలో మనము పర్థమ ఫలముగా ఉండునటుల్ 

సతయ్వాకయ్మువలన మనలను తన సంకలప్పర్కారము కనెను. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

సామెతలు 23:6 => ఎదుటివాని మేలు ఓరచ్లేనివానితో కలిసి భోజనము చేయకుము వాని రుచిగల 

పదారథ్ముల నాశింపకుము. 

సామెతలు 28:22 => చెడు దృషిట్గలవాడు ఆసిత్ సంపాదింప ఆతురపడును తనకు దరిదర్త వచుచ్నని 

వానికి తెలియదు. 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

యోనా 4:1 => యోనా దీని చూచి బహు చింతాకార్ంతుడై కోపగించుకొని 

యోనా 4:2 => యెహోవా, నేను నా దేశమందుండగా ఇటుల్ జరుగునని నేననుకొంటిని గదా? 

అందువలననే నీవు కటాక్షమును జాలియును బహు శాంతమును అతయ్ంత కృపయుగల దేవుడవై 

యుండి, పశాచ్తాత్పపడి కీడు చేయక మానుదువని నేను తెలిసికొని దానికి ముందుగానే తరీ ష్షునకు 

పారిపోతిని. 

యోనా 4:3 => నేనిక బర్దుకుటకంటె చచుచ్ట మేలు; యెహోవా, ననిన్క బర్దుకనియయ్క చంపుమని 

యెహోవాకు మనవి చేసెను. 

యోనా 4:4 => అందుకు యెహోవా నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 4:5 => కయీనును అతని యరప్ణను ఆయన లక్షయ్పెటట్లేదు. కాబటిట్ కయీనుకు 

మికిక్లి కోపము వచిచ్ అతడు తన ముఖము చినన్బుచుచ్కొనగా  
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ఆదికాండము 4:6 => యెహోవా కయీనుతో నీకు కోపమేల? ముఖము చినన్బుచుచ్కొని 

యునాన్వేమి? 

ఆదికాండము 31:9 => అటుల్ దేవుడు మీ తండిర్ పశువులను తీసి నాకిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 11:2 => కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి 

సతరీయును వెండి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 

నిరగ్మకాండము 20:17 => నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను 

అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు 

దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 

సంఖాయ్కాండము 33:53 => ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసింపవలెను; ఏలయనగా 

దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ ఆ దేశమును మీకిచిచ్తిని. 

యెహోషువ 2:9 => యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 

యెహోషువ 8:27 => యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించిన మాటచొపుప్న ఇశార్యేలీయులు ఆ 

పటట్ణములోని పశువులను సొముమ్ను తమకొరకు కొలల్గా దోచుకొనిరి. 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

యోబు 1:21 => నేను నా తలిల్గరభ్ములోనుండి దిగంబరినై వచిచ్తిని, దిగంబరినై అకక్డికి 

తిరిగివెళె ల్దను; యెహోవా ఇచెచ్ను యెహోవా తీసికొనిపోయెను, యెహోవా నామమునకు సుత్తి 

కలుగునుగాక. 

యోబు 9:12 => ఆయన పటుట్కొనిపోగా ఆయనను అడ డ్గింపగలవాడెవడు? నీవేమి చేయుచునాన్వని 

ఆయనను అడుగతగినవాడెవడు?  

యోబు 33:13 => తన కిర్యలలో దేనిగూరిచ్యు ఆయన పర్తుయ్తత్రమియయ్డు దేవుడు నరుల శకిత్కి 

మించినవాడు, నీవేల ఆయనతో పోరాడుదువు?  

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 
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యిరిమ్యా 18:6 => ఇశార్యేలువారలారా, ఈ కుమమ్రి మంటికి చేసినటుల్ నేను మీకు చేయలేనా? 

యిదే యెహోవా వాకుక్ జిగటమనున్ కుమమ్రిచేతిలొ ఉనన్టుట్గా ఇశార్యేలువారలారా, మీరు నాచేతిలో 

ఉనాన్రు. 

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

యోనా 4:4 => అందుకు యెహోవా నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని యడిగెను. 

లూకా 4:25 => ఏలీయా దినములయందు మూడేండల్ ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి 

దేశమందంతటను గొపప్ కరవు సంభవించినపుప్డు, ఇశార్యేలులో అనేకమంది విధవరాండుర్ండినను, 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 4:26 => యేసు నీతో మాటలాడుచునన్ నేనే ఆయననని ఆమెతో చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17 => కాబటిట్ పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచిన మనకు 

అనుగర్హించినటుట్ దేవుడు వారికి కూడ సమానవరము అనుగర్హించియుండగా, దేవుని అడ డ్గించుటకు 

నేను ఏపాటివాడనని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 

రోమీయులకు 11:35 => ముందుగా ఆయనకిచిచ్, పర్తిఫలము పొందగలవాడెవడు? 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 
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వచనము 19 

ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును అనయ్జనులకు 

ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 
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లూకా 15:7 => అటువలె మారుమనసుస్ అకక్రలేని తొంబది తొమిమ్దిమంది నీతిమంతుల 

విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనసుస్ పొందు ఒకక్ పాపి విషయమై పరలొకమందు 

ఎకుక్వ సంతోషము కలుగును 

లూకా 17:17 => అందుకు యేసు పదిమంది శుదుధ్లైరి కారా; ఆ తొమమ్ండుగురు ఎకక్డ? 

లూకా 17:18 => ఈ అనుయ్డు తపప్ దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచిచ్నవాడెవడును 

అగపడలేదా అని చెపిప్ 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 12:20 => ఆ పండుగలో ఆరాధింప వచిచ్నవారిలో కొందరు గీర్సుదేశసుథ్లు ఉండిరి. 

యోహాను 12:21 => వారు గలిలయలోని బేతస్యిదా వాడైన ఫిలిపుప్నొదద్కు వచిచ్ అయాయ్, మేము 

యేసును చూడగోరుచునాన్మని అతనితో చెపప్గా 

యోహాను 12:22 => ఫిలిపుప్ వచిచ్ అందెర్యతో చెపెప్ను, అందెర్యయు ఫిలిపుప్ను వచిచ్ యేసుతో 

చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 22:14 => కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:13 => ఆ హేతువుచేతను, మీరు దేవునిగూరిచ్న వరత్మాన వాకయ్ము 

మావలన అంగీకరించినపుప్డు, మనుషుయ్ల వాకయ్మని యెంచక అది నిజముగా ఉనన్టుట్ దేవుని 

వాకయ్మని దానిని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆ వాకయ్మే విశావ్సులైన మీలో కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునన్ది. 

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. 

యాకోబు 1:23 => ఎవడైనను వాకయ్మును వినువాడైయుండి దానిపర్కారము పర్వరిత్ంపనివాడైతే, 

వాడు అదద్ములో తన సహజ ముఖమును చూచుకొను మనుషుయ్ని పోలియునాన్డు. 

యాకోబు 1:24 => వాడు తనున్ చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెటిట్వాడో వెంటనే 

మరచిపోవునుగదా 

యాకోబు 1:25 => అయితే సావ్తంతర్య్మునిచుచ్ సంపూరణ్మైన నియమములో తేరిచూచి నిలుకడగా 

ఉండువాడెవడో వాడు విని మరచువాడు కాక, కిర్యను చేయువాడైయుండి తన కిర్యలో ధనుయ్డగును. 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 

నాయ్యాధిపతులు 7:3 => కాబటిట్ నీవు ఎవడు భయపడి వణకుచునాన్డో వాడు తవ్రపడి గిలాదు 

కొండ విడిచి తిరిగివెళల్వలెనని జనులు వినునటుల్గా పర్కటించుమని గిదోయ్నుతో సెలవిచెచ్ను. అపుప్డు 

జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగివెళిల్పోయిరి. 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 
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యెషయా 48:12 => యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశార్యేలూ, నాకు చెవియొగిగ్ వినుము. నేనే 

ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను 

యిరిమ్యా 38:7 => రాజు బెనాయ్మీను దావ్రమున కూరుచ్నియుండగా రాజు ఇంటిలోని 

కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకను షండుడు,  

యెహెజేక్లు 48:1 => గోతర్ముల పేరులు ఇవి; దానీయుల కొకభాగము .. అది ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్నుండి హమాతునకుపోవు మారగ్మువరకు హెతోల్నునకుపోవు సరిహదుద్వరకును హసరేనాను 

అను దమసుక్ సరిహదుద్వరకును హమాతు సరిహదుద్ మారగ్మున తూరుప్గాను పడమరగాను 

వాయ్పించు భూమి. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మారుక్ 15:43 => గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు 

వెళిల్ యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని 

రాజయ్ముకొరకు ఎదురుచూచువాడు. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 13:23 => ఒకడు పర్భువా, రక్షణ పొందువారు కొదిద్మందేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 4:30 => వారు ఊరిలోనుండి బయలుదేరి ఆయనయొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:6 => జనసమూహములు విని ఫిలిపుప్ చేసిన సూచక కిర్యలను 

చూచినందున అతడు చెపిప్న మాటలయందు ఏక మనసుస్తో లక్షయ్ముంచగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:34 => అయితే కొందరు మనుషుయ్లు అతని హతుత్కొని విశవ్సించిరి. 

వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక సతరీయు, వీరితోకూడ మరికొందరు 

నుండిరి. 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

రోమీయులకు 16:13 => పర్భువునందు ఏరప్రచబడిన రూఫునకు వందనములు; అతని తలిల్కి 

వందనములు; ఆమె నాకును తలిల్. 

2 తిమోతి 4:11 => లూకా మాతర్మే నాయొదద్ ఉనాన్డు. మారుక్ను వెంటబెటుట్కొని రముమ్, అతడు 

పరిచారము నిమితత్ము నాకు పర్యోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని. 

వచనము 20 

అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నమసాక్రము చేసి యొక 

మనవి చేయబోగా 

మారుక్ 10:32 => వారు పర్యాణమై యెరూషలేమునకు వెళుల్చుండిరి. యేసు వారికి ముందు 

నడుచుచుండగా వారు విసమ్యమొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అపుప్డాయన మరల 

పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెపప్ నారంభించి 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 
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లూకా 18:31 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి ఇదిగో యెరూషలేమునకు 

వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ పర్వకత్లచేత వార్యబడిన మాటలనిన్యు నెరవేరచ్బడును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 

యోహాను 12:12 => మరునాడు ఆ పండుగకు వచిచ్న బహు జనసమూహము యేసు 

యెరూషలేమునకు వచుచ్చునాన్డని విని 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

ఆదికాండము 18:17 => అపుప్డు యెహోవా నేను చేయబోవు కారయ్ము అబార్హామునకు దాచెదనా? 

యోహాను 15:15 => దాసుడు తన యజమానుడు చేయుదానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిముమ్ను 

దాసులని పిలువక సేన్హితులని పిలుచుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను నా తండిర్వలన వినిన 

సంగతులనిన్టిని మీకు తెలియజేసితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 
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మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

వచనము 21 

నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా యిదద్రు కుమారులలో 

ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 
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కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:19 => యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయము 

చేయుము. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 
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కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 22:31 => వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు ఆయన 

నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.  

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

Page  of 2488 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:5 => దేవా, నా బుదిధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి 

కావు. 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  
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కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  

కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

కీరత్నలు 69:32 => బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ 

పార్ణము తెపప్రిలుల్ను గాక. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

కీరత్నలు 69:35 => దేవుడు సీయోనును రకిష్ంచును ఆయన యూదా పటట్ణములను కటిట్ంచును 

జనులు అకక్డ నివసించెదరు అది వారివశమగును.  

కీరత్నలు 69:36 => ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును ఆయన నామమును 

పేర్మించువారు అందులో నివసించెదరు. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  
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యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  
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యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => 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. 

మతత్యి 26:66 => మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు 

పాతుర్డనిరి. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

లూకా 22:71 => అందుకు వారు మనకిక సాకుష్లతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట 

వింటిమిగదా అని చెపిప్రి. 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 
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మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 
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యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 22 

అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు గినెన్లోనిది మీరు 

తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 27:6 => పర్ధానయాజకులు ఆ వెండి నాణములు తీసికొని ఇవి రకత్ కర్యధనము గనుక 

వీటిని కానుకపెటెట్లో వేయ తగదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 27:7 => కాబటిట్ వారు ఆలోచన చేసి వాటినిచిచ్, పరదేశులను పాతిపెటుట్టకు కుమమ్రివాని 

పొలము కొనిరి. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మతత్యి 27:10 => వెండి నాణములు తీసికొని పర్భువు నాకు నియమించిన పర్కారము వాటిని 

కుమమ్రివాని పొలమునకిచిచ్రి అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన మాట నెరవేరెను. 
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మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

మారుక్ 15:16 => అంతట సైనికులు ఆయనను పేర్తోరయ్మను అధికారమందిరము లోపలికి 

తీసికొనిపోయి, సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొనిన తరువాత 

మారుక్ 15:17 => ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద 

పెటిట్, 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 23:1 => అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతు నొదద్కు తీసికొనిపోయి 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

లూకా 23:3 => పిలాతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 
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యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

యోహాను 18:30 => అందుకు వారు వీడు దురామ్రుగ్డు కానియెడల వీనిని నీకు 

అపప్గించియుండమని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 18:31 => పిలాతు మీరతని తీసికొనిపోయి మీ ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అతనికి 

తీరుప్తీరుచ్డనగా 

యోహాను 18:32 => యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారము లేదని 

అతనితో చెపిప్రి. అందువలన యేసు తాను ఎటిట్ మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెపిప్న 

మాట నెరవేరెను. 

యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

యోహాను 18:34 => యేసు నీ అంతట నీవే యీ మాట అనుచునాన్వా? లేక యితరులు నీతో 

ననున్గూరిచ్ చెపిప్రా? అని అడిగెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబు అనువారి దేవుడు, అనగా మన 

పితరుల దేవుడు తన సేవకుడైన యేసును మహిమపరచియునాన్డు; మీరాయనను అపప్గించితిరి, 

పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు నిశచ్యించినపుప్డు మీరు అతని యెదుట ఆయనను 

నిరాకరించితిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:5 => ఆయన కేఫాకును, తరువాత పండెర్ండుగురికిని కనబడెను.  

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 1 5 : 7 = > తరువాత ఆయన యాకోబుకును , అటుతరువాత 

అపొసత్లులకందరికిని కనబడెను. 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 
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మతత్యి 27:27 => అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులు యేసును అధికార మందిరములోనికి 

తీసికొనిపోయి, ఆయనయొదద్ సైనికులనందరిని సమకూరిచ్రి. 

మతత్యి 27:28 => వారు ఆయన వసత్రములు తీసివేసి, ఆయనకు ఎఱఱ్ని అంగీ తొడిగించి 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 15:16 => అంతట సైనికులు ఆయనను పేర్తోరయ్మను అధికారమందిరము లోపలికి 

తీసికొనిపోయి, సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొనిన తరువాత 
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మారుక్ 15:17 => ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద 

పెటిట్, 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 

మారుక్ 15:30 => సిలువమీదనుండి దిగి, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని చెపిప్ ఆయనను 

దూషించిరి. 

మారుక్ 15:31 => అటుల్ శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును అపహాసయ్ము చేయుచు వీడితరులను 

రకిష్ంచెను, తనున్ తాను రకిష్ంచుకొనలేడు. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:2 => సైనికులు ముండల్తో కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలమీద పెటిట్ 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 
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మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

హోషేయ 6:2 => రెండు దినములైన తరువాత ఆయన మనలను బర్దికించును, మనము ఆయన 

సముఖమందు బర్దుకునటుల్ మూడవ దినమున ఆయన మనలను సిథ్రపరచును. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మతత్యి 27:26 => అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును 

కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 
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మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 
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యోహాను 18:32 => యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారము లేదని 

అతనితో చెపిప్రి. అందువలన యేసు తాను ఎటిట్ మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెపిప్న 

మాట నెరవేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 23 

ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా యెడమవైపునను 

కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే అది దొరకునని 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:35 => జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

బోధకుడా, మేము అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 
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మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 27:56 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి 

యయు, జెబెదయి కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మతత్యి 2:11 => తలిల్యైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ 

పెటెట్లు విపిప్, బంగారమును సాంబార్ణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమరిప్ంచిరి. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

ఎసేత్రు 5:3 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజయ్ములో 

సగము మటుట్కు నీకనుగర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 
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మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 26:37 => పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, 

దుఃఖపడుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 5:10 => ఆలాగున సీమోనుతో కూడ పాలివారైన జెబెదయి కుమారులగు యాకోబును 

యోహానును (విసమ్యమొందిరి). అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇపప్టి నుండి నీవు మనుషుయ్లను 

పటుట్వాడవై యుందువని సీమోనుతో చెపెప్ను. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 

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. 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

వచనము 24 

తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఈ మాట విని ఆ యిదద్రు సహోదరులమీద కోపపడిరి 

మతత్యి 20:32 => యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని అడుగగా 

1 రాజులు 3:5 => గిబియోనులో యెహోవా రాతిర్వేళ సవ్పన్మందు సొలొమోనునకు పర్తయ్క్షమై నేను 

నీకు దేనినిచుచ్ట నీకిషట్మో దాని నడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియయ్గా 
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ఎసేత్రు 5:3 => రాజు రాణియైన ఎసేత్రూ, నీకేమి కావలెను? నీ మనవి యేమిటి? రాజయ్ములో 

సగము మటుట్కు నీకనుగర్హించెదనని ఆమెతో చెపప్గా 

మారుక్ 6:22 => అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో 

కూడ పంకిత్ని కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను 

నీకిచెచ్దనని ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

మారుక్ 10:36 => ఆయన నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని వారినడిగెను. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

లూకా 18:41 => వాడు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని అడుగగా, 

వాడు పర్భువా, చూపు పొందగోరుచునాన్ననెను. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని 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. 

యిరిమ్యా 45:5 => నీ నిమితత్ము నీవు గొపప్వాటిని వెదకుచునాన్వా? వెదకవదుద్; నేను 

సరవ్శరీరులమీదికి కీడు రపిప్ంచుచునాన్ను, అయితే నీవు వెళుల్ సథ్లములనిన్టిలో దోపుడుసొముమ్ 

దొరికినటుట్గా నీ పార్ణమును నీకిచుచ్చునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 10:37 => వారు నీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును 

కూరుచ్ండునటుల్ మాకు దయచేయుమని చెపిప్రి. 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 
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రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

ఫిలేమోనుకు 1:2 => మన సహోదరియైన అపిఫ్యకును, తోడి యోధుడైన అరిఖ్పుప్నకును, నీ యింట 

ఉనన్ సంఘమునకును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలేమోనుకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు కృపయు 

సమాధానమును మీకు కలుగును గాక. 

1 రాజులు 2:19 => బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు 

వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద 

ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 17:21 => ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజయ్ము మీ మధయ్నే యునన్ది గనుక, ఇదిగో 

యికక్డనని, అదిగో అకక్డనని చెపప్ వీలుపడదని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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లూకా 19:11 => వారు ఈ మాటలు వినుచుండగా తాను యెరూషలేమునకు సమీపమున 

ఉండుటవలనను, దేవుని రాజయ్ము వెంటనే అగుపడునని వారు తలంచుటవలనను, ఆయన మరియొక 

ఉపమానము చెపెప్ను. ఏమనగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6 => కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు 

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

1 రాజులు 2:20 => ఒక చినన్ మనవి చేయగోరుచునాన్ను; నా మాట తోర్సి వేయకుమని ఆమె 

చెపప్గా రాజు నా తలీల్ చెపుప్ము, నీ మాట తోర్సివేయననగా 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 23:6 => విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మతత్యి 27:56 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి 

యయు, జెబెదయి కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 

మారుక్ 9:34 => ఆయన ఇంట ఉనన్పుప్డు మారగ్మున మీరు ఒకరితో ఒకరు దేనినిగూరిచ్ 

వాదించుచుంటిరని వారినడుగగా 
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మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

వచనము 25 

గనుక యేసు తనయొదద్కు వారిని పిలిచి అనయ్జనులలో అధికారులు వారిమీద పర్భుతవ్ము 

చేయుదురనియు, వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురనియు మీకు తెలియును. 

మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 

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 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 
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కీరత్నలు 75:3 => భూమియు దాని నివాసులందరును లయమగునపుప్డు నేనే దాని సత్ంభములను 

నిలుపుదును.(సెలా.) 

యిరిమ్యా 25:15 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు ఈ కోర్ధపు 

మదయ్పాతర్ను నాచేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నినున్ పంపుచునన్ జనములనిన్టికి దాని తార్గింపుము. 

యిరిమ్యా 25:16 => వారు దాని తార్గి సొకిక్ సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచునన్ ఖడగ్మునుబటిట్ 

వెఱిఱ్వాండర్గుదురు. 

యిరిమ్యా 25:17 => అంతట యెహోవా చేతిలోనుండి నేను ఆ పాతర్ను తీసికొని, యెహోవా ననున్ 

పంపిన జనములనిన్టికి దాని తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:18 => నేటివలెనే పాడుగాను నిరజ్నముగాను అపహాసాయ్సప్దముగాను 

శాపాసప్దముగాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పటట్ణములకును దాని 

మహారాజులకును దాని అధిపతులకును తార్గించితిని. 

యిరిమ్యా 25:19 => మరియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోయును అతని దాసులును అతని పర్ధానులును 

అతని జనులందరును 

యిరిమ్యా 25:20 => సమసత్మైన మిశిర్త జనులును ఊజు దేశపు రాజులందరును ఫిలిషీత్యుల 

దేశపు రాజులందరును అషెక్లోనును, గాజయును, ఎకోర్నును అషోడ్దు శేషపువారును 

యిరిమ్యా 25:21 => ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులును 

యిరిమ్యా 25:22 => తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముదర్మునకు ఆవలి 

దీవ్పపు రాజులును 

యిరిమ్యా 25:23 => దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ డ్పుపర్కక్లను 

కతిత్రించుకొనువారందరును 

యిరిమ్యా 25:24 => అరబిదేశపు రాజులందరును అరణయ్ములో నివసించు మిశిర్తజనముల 

రాజులందరును 

యిరిమ్యా 25:25 => జిమీ రాజులందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును 
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యిరిమ్యా 25:26 => సమీపమున ఉనన్వారేమి దూరమున ఉనన్వారేమి ఉతత్రదేశముల 

రాజులందరును భూమిమీదనునన్ రాజయ్ములనిన్యు దానిలోనిది తార్గుదురు; షేషకు రాజు వారి 

తరువాత తార్గును. 

యిరిమ్యా 2 5 : 2 7 = > నీవు వారితో ఈలాగు చెపుప్ము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మీమీదికి పంపబోవు 

యుదధ్ముచేత తార్గి మతిత్లిల్ కకుక్కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు. 

యిరిమ్యా 25:28 => మేము తార్గమని వారు నీచేతిలోనుండి ఆ పాతర్ను తీసికొననొలల్నియెడల నీవు 

వారితో ఇటల్నుము మీరు అవశయ్ముగా దాని తార్గవలెనని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:29 => నా పేరు పెటట్బడిన పటట్ణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెటట్గా మీకు 

శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శికిష్ంపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడగ్మును 

రపిప్ంచుచునాన్ను; ఇదే సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:30 => కాబటిట్ నీవు ఈ మాటలనిన్టిని వారికి పర్కటించి, ఈలాగు చెపప్వలెను ఉనన్త 

సథ్లములోనుండి యెహోవా గరిజ్ంచుచునాన్డు, తన పరిశుదాధ్లయములోనుండి తన సవ్రమును 

వినిపించుచునాన్డు, తన మంద మేయు సథ్లమునకు విరోధముగా గరిజ్ంచుచునాన్డు, దార్క్షగానుగను 

తొర్కుక్వారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆరభ్టించుచునాన్డు.  

యిరిమ్యా 25:31 => భూమయ్ంతమువరకు సందడి వినబడును, యెహోవా జనములతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు, ఆయన దుషుట్లను 

ఖడగ్మునకు అపప్గించుచునాన్డు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 25:32 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు జనమునుండి 

జనమునకు కీడు వాయ్పించుచునన్ది, భూదిగంతములనుండి గొపప్ తుపాను బయలువెళుల్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 25:33 => ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొకక్ యీ దిశనుండి 

ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూరిచ్ అంగలారచ్రు, వారిని సమకూరచ్రు, పాతిపెటట్రు, 

పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును. 
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యిరిమ్యా 25:34 => మందకాపరులారా, గోలలెతుత్డి, మొఱఱ్పెటుట్డి; మందలోని పర్ధానులారా, 

బూడిద చలుల్కొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూరిత్యాయెను, నేను మిముమ్ను 

చెదరగొటెట్దను, రమయ్మైన పాతర్వలె మీరు పడుదురు.  

యిరిమ్యా 25:35 => మందకాపరులకు ఆశర్యసథ్లము లేకపోవును, మందలోని శేర్షఠ్ మైన వాటికి 

రక్షణ దొరకకపోవును,  

యిరిమ్యా 25:36 => ఆలకించుడి, మందకాపరుల మొఱఱ్ వినబడుచునన్ది, మందలోని పర్ధానుల 

గోల వినబడుచునన్ది, యెహోవా వారి మేతభూమిని పాడు చేసియునాన్డు. 

యిరిమ్యా 25:37 => నెమమ్దిగల మేతసథ్లములు యెహోవా కోపాగిన్చేత పాడాయెను; 

యిరిమ్యా 25:38 => కూర్రమైన ఖడగ్ముచేతను ఆయన కోపాగిన్చేతను వారి దేశము పాడుకాగా 

సింహము తన మరుగును విడిచినటుల్ ఆయన తన మరుగును విడిచెను. 

మారుక్ 14:36 => నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగించుము; అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళిల్ మోకాళూ ల్ని 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

మారుక్ 10:39 => అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ 

బాపిత్సమ్ము మీరు పొందెదరు, గాని 

లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 
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సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సంఖాయ్కాండము 16:10 => ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని 

చేరుచ్కొనెను గదా. అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

1 రాజులు 2:22 => అందుకు రాజైన సొలొమోను షూనేమీయురాలైన అబీషగును మాతర్మే 

అదోనీయా కొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అనన్ కాబటిట్ అతని కొరకును, యాజకుడైన 

అబాయ్తారు కొరకును, సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు కొరకును రాజయ్మును అడుగుమని తన 

తలిల్తో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 3:11 => దేవుడు అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీరాఘ్యువునైనను ఐశవ్రయ్మునైనను నీ 

శతుర్వుల పార్ణమునైనను అడుగక, నాయ్యములను గర్హించుటకు వివేకము అనుగర్హించుమని నీవు 

అడిగితివి. 

యోబు 35:13 => నిశచ్యముగా దేవుడు నిరరథ్కమైన మాటలు చెవిని బెటట్డు సరవ్శకుత్డు వాటిని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

కీరత్నలు 110:7 => మారగ్మున ఏటి నీళుల్ పానముచేసి ఆయన తల యెతుత్ను. 

యెహెజేక్లు 23:32 => అందులో పానము చేయవలసినది చాలయునన్ది గనుక ఎగతాళియు 

అపహాసయ్మును నీకు తటసిథ్ంచెను. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

లూకా 18:41 => వాడు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని అడుగగా, 

వాడు పర్భువా, చూపు పొందగోరుచునాన్ననెను. 
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లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

1 కొరిందీయులకు 15:29 => ఇటుల్ కానియెడల మృతులకొరకై బాపిత్సమ్ము పొందువారేమిచేతురు? 

మృతులేమాతర్మును లేపబడనియెడల మృతులకొరకు వారు బాపిత్సమ్ము పొందనేల? 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

వచనము 26 

మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ పరిచారకుడై 

యుండవలెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

2 కొరిందీయులకు 1:7 => మీరు శర్మలలో ఏలాగు పాలివారైయునాన్రో, ఆలాగే ఆదరణలోను 

పాలివారైయునాన్రని యెరుగుదుము గనుక మిముమ్ను గూరిచ్న మా నిరీక్షణ సిథ్రమైయునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:24 => ఇపుప్డు మీకొరకు నేను అనుభవించుచునన్ శర్మలయందు 

సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు కీర్సుత్ పడినపాటల్లో కొదువైన వాటియందు 

నా వంతు నా శరీరమందు సంపూరణ్ము చేయుచునాన్ను. 
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2 తిమోతి 2:11 => ఈ మాట నమమ్దగినది, ఏదనగా మనమాయనతో కూడ చనిపోయిన వారమైతే 

ఆయనతో కూడ బర్దుకుదుము. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 10:40 => నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది 

ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

యెహోషువ 19:51 => యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబములలోని ముఖుయ్లును షిలోహులోనునన్ 

పర్తయ్క్షపు గుడారము నొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని చీటల్వలన పంపకము చేసిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. అపుప్డు 

వారు దేశమును పంచిపెటుట్ట ముగించిరి. 

యెహెజేక్లు 23:32 => అందులో పానము చేయవలసినది చాలయునన్ది గనుక ఎగతాళియు 

అపహాసయ్మును నీకు తటసిథ్ంచెను. 
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దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

జెకరాయ్ 4:12 => రెండు బంగారపు కొముమ్లలోనుండి సువరణ్ తైలమును కుమమ్రించు ఒలీవ 

చెటల్కునన్ రెండు కొమమ్లును ఏమిటివనియు నేనతనిని నడుగగా 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

లూకా 14:28 => మీలో ఎవడైనను ఒక గోపురము కటిట్ంపగోరినయెడల దానిని కొనసాగించుటకు 

కావలసినది తనయొదద్ ఉనన్దో లేదో అని కూరుచ్ండి తగులుబడి మొదట లెకక్చూచుకొనడా? 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 27 

మీలో ఎవడు ముఖుయ్డై యుండగోరునో వాడు మీ దాసుడై యుండవలెను. 

సామెతలు 13:10 => గరవ్మువలన జగడమే పుటుట్ను ఆలోచన వినువానికి జాఞ్నము కలుగును. 

మారుక్ 10:41 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద 

కోపపడసాగిరి. 

లూకా 22:23 => వారుఈ పనిని చేయబోవువాడెవరో అని తమలోతాము అడుగుకొనసాగిరి. 

లూకా 22:24 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుటట్గా 
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లూకా 22:25 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనములలో రాజులు వారిమీద పర్భుతవ్ము 

చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉపకారులనబడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

యాకోబు 3:15 => ఈ జాఞ్నము పైనుండి దిగివచుచ్నది కాక భూసంబంధమైనదియు పర్కృతి 

సంబంధమైనదియు దయయ్ముల జాఞ్నమువంటిదియునైయునన్ది. 

యాకోబు 3:16 => ఏలయనగా, మతస్రమును వివాదమును ఎకక్డ ఉండునో అకక్డ అలల్రియు 

పర్తి నీచకారయ్మును ఉండును. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

యాకోబు 3:18 => నీతిఫలము సమాధానము చేయువారికి సమాధానమందు వితత్బడును. 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:5 => 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. 
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1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

వచనము 28 

ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును 

అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును వచెచ్నని చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

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. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 
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యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

మారుక్ 10:42 => యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనులలో అధికారులని 

యెంచబడినవారు వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయుదురు; వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము 

చేయుదురని మీకు తెలియును. 

లూకా 22:25 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనములలో రాజులు వారిమీద పర్భుతవ్ము 

చేయుదురు; వారిమీద అధికారము చేయువారు ఉపకారులనబడుదురు. 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

దానియేలు 2:12 => అందుకు రాజు కోపము తెచుచ్కొని అతాయ్గర్హము గలవాడై బబులోనులోని 

జాఞ్నులనందరిని సంహరింపవలెనని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 2:13 => ఇటిట్ శాసనము బయలుదేరుటవలన జాఞ్నులు చంపబడవలసి యుండగా, వారు 

దానియేలును ఆతని సేన్హితులను చంపజూచిరి. 

దానియేలు 2:37 => రాజా, పరలోకమందునన్ దేవుడు రాజయ్మును అధికారమును బలమును 

ఘనతయు తమరికి అనుగర్హించియునాన్డు; తమరు రాజులకు రాజై యునాన్రు. 

దానియేలు 2:38 => ఆయన మనుషుయ్లు నివసించు పర్తి సథ్లమందును, మనుషుయ్లనేమి 

భూజంతువులనేమి ఆకాశపకుష్లనేమి అనిన్టిని ఆయన తమరిచేతికపప్గించియునాన్డు, వారందరి 

మీద తమరికి పర్భుతవ్ము ననుగర్హించియునాన్డు; తామే ఆ బంగారపు శిరసుస్  
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దానియేలు 2:39 => తాము చనిపోయిన తరువాత తమరి రాజయ్ముకంటె తకుక్వైన రాజయ్మొకటి 

లేచును. అటుతరువాత లోకమంత యేలునటిట్ మూడవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది యితత్డి 

వంటిదగును.  

దానియేలు 2:40 => పిమమ్ట నాలుగవ రాజయ్మొకటి లేచును. అది ఇనుమువలె బలముగా 

ఉండును. ఇనుము సమసత్మైన వాటిని దంచి విరుగగొటుట్నది గదా; ఇనుము పగులగొటుట్నటుల్ అది 

రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ పొడిచేయును. 

దానియేలు 2:41 => పాదములును వేర్ళుల్ను కొంతమటుట్నకు కుమమ్రి మటిట్దిగాను కొంతమటుట్నకు 

ఇనుపదిగా నునన్టుట్ తమరికి కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో భేదములుండును. అయితే ఇనుము 

బురదతో కలిసియునన్టుట్ కనబడెను గనుక ఆ రాజయ్ములో ఆలాగున నుండును, ఆ రాజయ్ము 

ఇనుమువంటి బలముగలదై యుండును.  

దానియేలు 2:42 => పాదముల వేర్ళుల్ కొంతమటుట్నకు ఇనుపవిగాను కొంతమటుట్నకు మటిట్విగాను 

ఉనన్టుల్ ఆ రాజయ్ము ఒక విషయములో బలముగాను ఒక విషయములో నీరసముగాను ఉండును. 

దానియేలు 2:43 => ఇనుమును బురదయు మిళితమై యుండుట తమరికి కనబడెను; అటువలె 

మనుషయ్జాతులు మిళితములై యినుము మటిట్తో అతకనటుల్ వారు ఒకరితో ఒకరు పొసగక 

యుందురు. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 
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దానియేలు 3:2 => రాజగు నెబుకదెన్జరు అధిపతులను సేనాధిపతులను సంసాథ్నాధిపతులను 

మంతుర్లను ఖజానాదారులను ధరమ్శాసత్ర విధాయకులను నాయ్యాధిపతులను సంసాథ్నములలో 

ఆధికయ్ము వహించిన వారినందరిని సమకూరుచ్టకును, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు రపిప్ంచుటకును దూతలను పంపించగా 

దానియేలు 3:3 => ఆ యధిపతులును సేనాధిపతులును సంసాథ్నాధిపతులును మంతుర్లును 

ఖజానాదారులును ధరమ్శాసత్రవిధాయకులును నాయ్యాధిపతులును సంసాథ్నములలో ఆధికయ్ము 

వహించిన వారందరును రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యొకక్ పర్తిషఠ్కు కూడివచిచ్, 

రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన పర్తిమ యెదుట నిలుచుండిరి.  

దానియేలు 3:4 => ఇటుల్ండగా ఒక దూత చాటించినది ఏమనగా జనులారా, దేశసుథ్లారా, ఆ యా 

భాషలు మాటలాడు వారలారా, మీకాజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

దానియేలు 3:5 => ఏమనగా, బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ సుంఫోనీయ వీణ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు మీకు వినబడునపుప్డు రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన 

బంగారు పర్తిమ యెదుట సాగిలపడి నమసక్రించుడి. 

దానియేలు 3:6 => సాగిలపడి నమసక్రింపని వాడెవడో వాడు మండుచునన్ అగిన్గుండములో 

తక్షణమే వేయబడును. 

దానియేలు 3:7 => సకలజనులకు బాకా పిలల్ంగోర్వి పెదద్వీణ వీణ సుంఫోనీయ విపంచిక 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులు వినబడగా ఆ జనులును దేశసుథ్లును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడువారును సాగిలపడి, రాజగు నెబుకదెన్జరు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు పర్తిమకు 

నమసాక్రము చేసిరి. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 
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దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

దానియేలు 3:21 => వారు వారి అంగీలను నిలువుటంగీలను పైవసత్రములను తకిక్న వసత్రములను 

తియయ్కయే, యునన్పాటున ముగుగ్రిని వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండము నడుమ పడవేసిరి. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

దానియేలు 5:19 => దేవుడు అతనికిటిట్ మహరద్శ ఇచిచ్నందున తానెవరిని చంపగోరెనో వారిని 

చంపెను; ఎవరిని రకిష్ంపగోరెనో వారిని రకిష్ంచెను, ఎవరిని హెచిచ్ంపగోరెనో వారిని హెచిచ్ంచెను; 

ఎవరిని పడవేయగోరెనో వారిని పడవేసెను. కాబటిట్ సకల రాషట్రములును జనులును ఆ యా భాషలు 

మాటలాడు వారును అతనికి భయపడుచు అతని యెదుట వణకుచు నుండిరి. 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 

మారుక్ 9:35 => వారు ఊరకుండిరి. అపుప్డాయన కూరుచ్ండి పండెర్ండుమందిని పిలిచి ఎవడైనను 

మొదటివాడై యుండగోరినయెడల, వాడందరిలో కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై 

యుండవలెనని చెపిప్ 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 
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వచనము 29 

వారు యెరికోనుండి వెళుల్చుండగా బహు జనసమూహము ఆయన వెంట వెళె ల్ను. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 23:9 => మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; 

ఆయన పరలోకమందునాన్డు. 

మతత్యి 23:10 => మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవదుద్; కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 23:12 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును ; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

మారుక్ 9:35 => వారు ఊరకుండిరి. అపుప్డాయన కూరుచ్ండి పండెర్ండుమందిని పిలిచి ఎవడైనను 

మొదటివాడై యుండగోరినయెడల, వాడందరిలో కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై 

యుండవలెనని చెపిప్ 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 
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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. 

లూకా 18:14 => అతనికంటె ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీరచ్బడి తన యింటికి వెళె ల్నని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడుననియు తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు 

హెచిచ్ంపబడుననియు చెపెప్ను 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

2 కొరిందీయులకు 10:5 => మేము వితరక్ములను, దేవుని గూరిచ్న జాఞ్నమును అడ డ్గించు పర్తి 

ఆటంకమును పడదోర్సి, పర్తి ఆలోచనను కీర్సుత్కు లోబడునటుల్ చెరపటిట్ 

2 కొరిందీయులకు 10:6 => మీరు సంపూరణ్ విధేయతను కనుపరచినపుప్డు సమసత్మైన 

అవిధేయతకు పర్తిదండన చేయ సిదధ్పడియునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 
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2 కొరిందీయులకు 10:8 => పడదోర్యుటకు కాక మిముమ్ను కటుట్టకే పర్భువు మాకు 

అనుగర్హించిన అధికారమునుగూరిచ్ నేనొకవేళ కొంచెము అధికముగా అతిశయపడినను నేను 

సిగుగ్పరచబడను.  

2 కొరిందీయులకు 10:9 => నేను వార్యు పతిర్కలవలన మిముమ్ను భయపెటట్వలెనని యునన్టుట్ 

కనబడకుండ ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను.  

2 కొరిందీయులకు 10:10 => అతని పతిర్కలు ఘనమైనవియు బలీయమైనవియునై యునన్వి గాని 

అతడు శరీర రూపమునకు బలహీనుడు, అతని పర్సంగము కొరగానిదని యొకడు అనును. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

పర్కటన 13:11 => మరియు భూమిలోనుండి మరియొక కూర్రమృగము పైకి వచుచ్ట చూచితిని. 

గొఱఱ్పిలల్ కొముమ్వంటి రెండు కొముమ్లు దానికుండెను; అది ఘటసరప్మువలె మాటలాడుచుండెను; 

పర్కటన 13:12 => అది ఆ మొదటి కూర్రమృగమునకునన్ అధికారపు చేషట్లనిన్యు దానియెదుట 

చేయుచునన్ది; మరియు చావుదెబబ్ తగిలి బాగుపడియునన్ ఆ మొదటి మృగమునకు భూమియు 

దానిలో నివసించువారును నమసాక్రము చేయునటుల్ అది బలవంతము చేయుచునన్ది 

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 
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పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 13:15 => మరియు ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమ మాటలాడునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ 

పర్తిమకు నమసాక్రము చేయనివారిని హతము చేయునటుల్ను, ఆ మృగము యొకక్ పర్తిమకు 

పార్ణమిచుచ్టకై దానికి అధికారము ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 13:16 => కాగా కొదిద్వారుగాని గొపప్వారుగాని, ధనికులుగాని దరిదుర్లుగాని, 

సవ్తంతుర్లుగాని దాసులుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ నొసటి యందైనను ముదర్ 

వేయించుకొనునటుల్ను,  

పర్కటన 13:17 => ఆ ముదర్, అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరిటి సంఖయ్యైనను గలవాడు 

తపప్, కర్య వికర్యములు చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండునటుల్ను అది వారిని 

బలవంతము చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 27:55 => యేసునకు ఉపచారము చేయుచు గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన 

అనేకమంది సతరీలు అకక్డ దూరమునుండి చూచుచుండిరి. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:5 => వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో 

దేవుని వాకయ్ము పర్చురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

ఫిలేమోనుకు 1:13 => నేను సువారత్ కొరకు బంధకములో ఉండగా నీకు పర్తిగా అతడు నాకు 

పరిచారముచేయు నిమితత్ము నాయొదద్ అతని నుంచుకొనవలెనని యుంటిని గాని 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

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 . 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

2 రాజులు 6:15 => దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచిచ్నపుప్డు 

గుఱఱ్ములును రథములును గల సైనయ్ము పటట్ణమును చుటుట్కొనియుండుట కనబడెను. అంతట అతని 

పనివాడు అయోయ్ నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా 

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 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 
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మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

లూకా 4:20 => ఆయన గర్ంథము చుటిట్ పరిచారకునికిచిచ్ కూరుచ్ండెను.  

యోహాను 13:14 => కాబటిట్ పర్భువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగినయెడల మీరును 

ఒకరి పాదములను ఒకరు కడుగవలసినదే. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

వచనము 30 

ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, 

దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

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 

మారుక్ 9:35 => వారు ఊరకుండిరి. అపుప్డాయన కూరుచ్ండి పండెర్ండుమందిని పిలిచి ఎవడైనను 

మొదటివాడై యుండగోరినయెడల, వాడందరిలో కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై 

యుండవలెనని చెపిప్ 
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లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:34 => నా అవసరముల నిమితత్మును నాతో ఉనన్వారి నిమితత్మును ఈ 

నాచేతులు కషట్పడినవని మీకే తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:14 => గీర్సుదేశసుథ్లకును గీర్సుదేశసుథ్లు కానివారికిని, జాఞ్నులకును మూఢులకును 

నేను ఋణసుథ్డను. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:23 => మరియు నేను సువారత్లో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే 

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 11:5 => నేనైతే మికిక్లి శేర్షు ఠ్లైన యీ అపొసత్లులకంటె లేశమాతర్మును 

తకుక్వవాడను కానని తలంచుకొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:24 => యూదులచేత అయిదు మారులు ఒకటి తకుక్వ నలువది దెబబ్లు 

తింటిని; 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 

2 కొరిందీయులకు 11:26 => అనేక పరాయ్యములు పర్యాణములలోను, నదులవలననైన 

ఆపదలలోను , దొంగలవలననైన ఆపదలలోను , నా సవ్జనులవలననైన ఆపదలలోను , 

అనయ్జనులవలననైన ఆపదలలోను, పటట్ణములో ఆపదలోను, అరణయ్ములో ఆపదలోను, 

సముదర్ములో ఆపదలోను, కపట సహోదరులవలని ఆపదలలో ఉంటిని 

2 కొరిందీయులకు 11:27 => పర్యాసతోను, కషట్ములతోను, తరచుగా జాగరణములతోను, 

ఆకలిదపుప్లతోను, తరచుగా ఉపవాసములతోను, చలితోను, దిగంబరతవ్ముతోను ఉంటిని, ఇంకను 

చెపప్వలసినవి అనేకములునన్వి. 

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? 

యెహోషువ 1:1 => యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను 

కుమారుడును మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే 

మృతినొందెను. 

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 
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మతత్యి 23:11 => మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

వచనము 31 

ఊరకుండుడని జనులు వారిని గదిద్ంచిరి గాని వారు పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ 

కరుణింపుమని మరి బిగగ్రగా కేకవేసిరి. 

లూకా 22:27 => గొపప్వాడెవడు? భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండువాడా పరిచరయ్ చేయువాడా? పంకిత్ని 

కూరుచ్ండువాడే గదా? అయినను నేను మీ మధయ్ పరిచరయ్ చేయువానివలె ఉనాన్ను. 

యోహాను 13:4 => భోజనపంకిత్లోనుండి లేచి తన పైవసత్రము అవతల పెటిట్వేసి, యొక తువాలు 

తీసికొని నడుమునకు కటుట్కొనెను. 

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. 
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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. 

యోహాను 13:15 => నేను మీకు చేసిన పర్కారము మీరును చేయవలెనని మీకు మాదిరిగా ఈలాగు 

చేసితిని. 

యోహాను 13:16 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడు, పంపబడినవాడు తనున్ 

పంపినవానికంటె గొపప్వాడు కాడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 
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హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

యోబు 33:24 => దేవుడు వానియందు కరుణజూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళల్కుండ వానిని 

విడిపించును పార్యశిచ్తత్ము నాకు దొరకెనని సెలవిచుచ్ను. 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 
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అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

రోమీయులకు 3:24 => కాబటిట్ నముమ్వారు ఆయన కృపచేతనే, కీర్సుత్యేసునందలి విమోచనము 

దావ్రా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీరచ్బడుచునాన్రు. 

రోమీయులకు 3:25 => పూరవ్ము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన 

ఉపేకిష్ంచినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని 

రోమీయులకు 3:26 => కీర్సుత్యేసు రకత్మునందలి విశావ్సముదావ్రా ఆయనను కరుణాధారముగా 

బయలుపరచెను. దేవుడిపప్టి కాలమందు తన నీతిని కనబరచు నిమితత్ము, తాను నీతిమంతుడును 

యేసునందు విశావ్సము గలవానిని నీతిమంతునిగా తీరుచ్వాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు 

చేసెను. 

Page  of 2535 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:2 => కీర్సుత్ మిముమ్ను పేర్మించి, పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మనకొరకు 

తనున్తాను దేవునికి అరప్ణముగాను బలిగాను అపప్గించుకొనెను; ఆలాగుననే మీరును పేర్మగలిగి 

నడుచుకొనుడి. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

1 పేతురు 1:18 => పితృపారంపరయ్మైన మీ వయ్రథ్పర్వరత్నను విడిచిపెటుట్నటుల్గా వెండి 

బంగారములవంటి క్షయ వసుత్వులచేత మీరు విమోచింపబడలేదు గాని 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 
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1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

పర్కటన 1:5 => నమమ్కమైన సాకిష్యు, మృతులలోనుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన వాడును, 

భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, కృపాసమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. 

పర్కటన 5:8 => ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను, ధూప 

దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ యిరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ 

గొఱఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పార్రథ్నలు. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

మతత్యి 26:28 => ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నిబంధన రకత్ము. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:16 => మరియు పాపము చేసిన యొకనివలన శికాష్విధి కలిగినటుట్ ఆ దానము 

కలుగలేదు. ఏలయనగా తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలముగా వచిచ్నదై శికాష్విధికి కారణమాయెను; 

కృపావరమైతే అనేకమైన అపరాధముల మూలముగా వచిచ్నదై మనుషుయ్లు నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 
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రోమీయులకు 5:18 => కాబటిట్ తీరుప్ ఒకక్ అపరాధమూలమున వచిచ్నదై, మనుషుయ్లకందరికిని 

శికాష్విధి కలుగుటకు ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒకక్ పుణయ్కారయ్మువలన కృపాదానము 

మనుషుయ్లకందరికిని జీవపర్దమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయెను. 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 30:12 => వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన 

పార్ణపరికర్యధనము నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ 

తెగులును పుటట్దు. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

సంఖాయ్కాండము 3:41 => నేనే యెహోవాను; నీవు ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తి 

మగపిలల్కు మారుగా లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పశువులలొ తొలిచూలియైన పర్తిదానికి మారుగా 

లేవీయుల పశువులను నా నిమితత్ము తీసికొనవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 3:50 => పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వెయియ్ మూడువందల అరువదియైదు 

తులముల ధనమును ఇశార్యేలీయుల జేయ్షఠ్కుమారులయొదద్ తీసికొనెను. 

సంఖాయ్కాండము 7:15 => దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటే ట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 12:23 => అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. 

ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము; మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు; 

కీరత్నలు 85:13 => నీతి ఆయనకుముందు నడచును ఆయన అడుగుజాడలలో అది నడచును. 

యెషయా 35:10 => వారి తలలమీద నితాయ్నందముండును వారు ఆనందసంతోషములు గలవారై 

వచెచ్దరు. దుఃఖమును నిటూ ట్రుప్ను ఎగిరిపోవును.  

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. 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 

యెహెజేక్లు 45:22 => ఆ దినమున అధిపతి తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను అరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 27:50 => యేసు మరల బిగగ్రగా కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:45 => మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము 

చేయుటకును, అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 
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లూకా 7:6 => కావున యేసు వారితో కూడ వెళె ల్ను. ఆయన ఆ యింటి దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు 

శతాధిపతి తన సేన్హితులను చూచి మీరాయన యొదద్కు వెళిల్ పర్భువా, శర్మ పుచుచ్కొనవదుద్; నీవు నా 

యింటిలోనికి వచుచ్టకు నేను పాతుర్డను కాను. 

లూకా 9:56 => అంతట వారు మరియొక గార్మమునకు వెళిల్రి. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళిల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

యోహాను 12:47 => ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నేనతనికి తీరుప్ 

తీరచ్ను; నేను లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకు రాలేదు గాని లోకమును రకిష్ంచుటకే వచిచ్తిని. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

రోమీయులకు 4:25 => ఆయన మన అపరాధముల నిమితత్ము అపప్గింపబడి, మనము 

నీతిమంతులముగా తీరచ్బడుటకై లేపబడెను. 
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రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 15:8 => నేను చెపుప్నదేమనగా, పితరులకు చేయబడిన వాగాద్నముల విషయములో 

దేవుడు సతయ్వంతుడని సాథ్పించుటకును, అనయ్జనులు ఆయన కనికరమునుగూరిచ్ దేవుని 

మహిమపరచుటకును కీర్సుత్ సునన్తిగలవారికి పరిచారకుడాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

గలతీయులకు 2:20 => నేను కీర్సుత్తో కూడ సిలువ వేయబడియునాన్ను; ఇకను జీవించువాడను 

నేను కాను, కీర్సేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు. నేనిపుప్డు శరీరమందు జీవించుచునన్ జీవితము ననున్ 

పేర్మించి, నా కొరకు తనున్తాను అపప్గించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశావ్సమువలన 

జీవించుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:5 => మనము దతత్పుతుర్లము కావలెనని ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియునన్వారిని 

విమోచించుటకై ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడాయెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 
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కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

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 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

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 32 

యేసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని అడుగగా 
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మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 10:49 => అపుప్డు యేసు నిలిచి వానిని పిలువుడని చెపప్గా వారా గుర్డిడ్వానిని పిలిచి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము, ఆయన నినున్ పిలుచుచునాన్డు, లెమమ్ని వానితో చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:50 => అంతట వాడు బటట్ను పారవేసి, దిగుగ్న లేచి యేసునొదద్కు వచెచ్ను. 

మారుక్ 10:51 => యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, 

నాకు దృషిట్ కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 18:35 => ఆయన యెరికో పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు ఒక గుర్డిడ్వాడు తోర్వపర్కక్ను 

కూరుచ్ండి భిక్షమడుగుకొనుచుండెను. 

లూకా 18:36 => జనసమూహము దాటిపోవుచునన్టుట్ వాడు చపుప్డు విని ఇది ఏమని అడుగగా 

లూకా 18:37 => వారు నజరేయుడైన యేసు ఈ మారగ్మున వెళుల్చునాన్డని వానితో చెపిప్రి. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

లూకా 18:40 => అంతట యేసు నిలిచి, వానిని తనయొదద్కు తీసికొని రమమ్నెను. 

లూకా 18:41 => వాడు దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని అడుగగా, 

వాడు పర్భువా, చూపు పొందగోరుచునాన్ననెను. 
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లూకా 18:42 => యేసు చూపుపొందుము, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని వానితో చెపెప్ను; 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

మతత్యి 8:1 => ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచిచ్నపుప్డు బహు జనసమూహములు ఆయనను 

వెంబడించెను. 

వచనము 33 

వారు పర్భువా, మా కనున్లు తెరవవలెననిరి. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 9:28 => ఆయన యింట పర్వేశించిన తరువాత ఆ గుర్డిడ్వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నముమ్చునాన్రా? అని వారినడుగగా 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మతత్యి 9:30 => అపుప్డు యేసు ఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండితముగా 

ఆజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 9:31 => అయినను వారు వెళిల్ ఆ దేశమంతట ఆయన కీరిత్ పర్చురముచేసిరి. 

మతత్యి 12:22 => అపుప్డు దయయ్ముపటిట్న గుర్డిడ్వాడును మూగవాడునైన యొకడు 

ఆయనయొదద్కు తేబడెను. ఆయన వానిని సవ్సథ్పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శకిత్యు 

చూపును గలవాడాయెను. 

మతత్యి 21:14 => గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

కీరత్నలు 146:8 => యెహోవా గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవజేయువాడు యెహోవా కుర్ంగినవారిని 

లేవనెతుత్వాడు యెహోవా నీతిమంతులను పేర్మించువాడు 
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యెషయా 29:18 => ఆ దినమున చెవిటివారు గర్ంథవాకయ్ములు విందురు అంధకారము కలిగినను 

గాఢాంధకారము కలిగినను గుర్డిడ్వారు కనున్లార చూచెదరు. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

యెషయా 42:16 => వారెరుగని మారగ్మున గుర్డిడ్వారిని తీసికొనివచెచ్దను వారెరుగని తోర్వలలో 

వారిని నడిపింతును వారి యెదుట చీకటిని వెలుగుగాను వంకర తోర్వలను చకక్గాను చేయుదును 

నేను వారిని విడువక యీ కారయ్ములు చేయుదును  

యెషయా 42:18 => చెవిటివారలారా, వినుడి గుర్డిడ్వారలారా, మీరు గర్హించునటుల్ ఆలోచించుడి. 

యెషయా 59:10 => గోడ కొరకు గుర్డిడ్వారివలె తడవులాడుచునాన్ము కనున్లు లేనివారివలె 

తడవులాడుచునాన్ము సంధయ్చీకటియందువలెనే మధాయ్హన్కాలమున కాలుజారి పడుచునాన్ము బాగుగ 

బర్తుకుచునన్వారిలోనుండియు చచిచ్నవారివలె ఉనాన్ము.  

యెషయా 61:1 => పర్భువగు యెహోవా ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్యునన్ది దీనులకు సువరత్మానము 

పర్కటించుటకు యెహోవా ననున్ అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును 

చెరలోనునన్వారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముకిత్ని పర్కటించుటకును  

యెషయా 61:2 => యెహోవా హితవతస్రమును మన దేవుని పర్తిదండన దినమును 

పర్కటించుటకును దుఃఖాకార్ంతులందరిని ఓదారుచ్టకును  

మారుక్ 10:46 => వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు 

జనసమూహముతోను యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు 

బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

లూకా 4:18 => పర్భువు ఆతమ్ నామీద ఉనన్ది బీదలకు సువారత్ పర్కటించుటకై ఆయన ననున్ 

అభిషేకించెను చెరలోనునన్ వారికి విడుదలను, గుర్డిడ్వారికి చూపును, (కలుగునని) పర్కటించుటకును 

నలిగినవారిని విడిపించుటకును 
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లూకా 7:21 => ఆ గడియలోనే ఆయన రోగములును, బాధలును, అపవితార్తమ్లునుగల అనేకులను 

సవ్సథ్పరచి, చాలమంది గుర్డిడ్వారికి చూపు దయచేసెను. 

యోహాను 9:1 => ఆయన మారగ్మున పోవుచుండగా పుటుట్ గుర్డిడ్యైన యొక మనుషుయ్డు కనబడెను. 

యోహాను 9:2 => ఆయన శిషుయ్లు బోధకుడా, వీడు గుర్డిడ్వాడై పుటుట్టకు ఎవడు పాపము చేసెను? 

వీడా, వీని కనన్వారా? అని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 9:3 => యేసు వీడైనను వీని కనన్వారైనను పాపము చేయలేదు గాని, దేవుని కిర్యలు 

వీనియందు పర్తయ్క్షపరచబడుటకే వీడు గుర్డిడ్వాడుగా పుటెట్ను. 

యోహాను 9:4 => పగలునన్ంతవరకు ననున్ పంపినవాని కిర్యలు మనము చేయుచుండవలెను; 

రాతిర్ వచుచ్చునన్ది, అపుప్డెవడును పనిచేయలేడు. 

యోహాను 9:5 => నేను ఈ లోకములో ఉనన్పుప్డు లోకమునకు వెలుగునని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 

యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

యోహాను 9:8 => కాబటిట్ పొరుగువారును, వాడు భిక్షకుడని అంతకుముందు చూచినవారును వీడు 

కూరుచ్ండి భిక్షమెతుత్కొనువాడు కాడా అనిరి. 

యోహాను 9:9 => వీడే అని కొందరును, వీడుకాడు, వీని పోలియునన్ యొకడని మరికొందరును 

అనిరి; వాడైతే నేనే యనెను. 

యోహాను 9:10 => వారు నీ కనున్లేలాగు తెరవబడెనని వాని నడుగగా 

యోహాను 9:11 => వాడు యేసు అను నొక మనుషుయ్డు బురదచేసి నా కనున్లమీద పూసి నీవు 

సిలోయమను కోనేటికి వెళిల్ కడుగుకొనుమని నాతో చెపెప్ను; నేను వెళిల్ కడుగుకొని చూపు 

పొందితిననెను. 

యోహాను 9:12 => వారు, ఆయన ఎకక్డనని అడుగగా వాడు, నేనెరుగననెను. 
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మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 17:13 => యేసు పర్భువా, మముమ్ కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 18:35 => ఆయన యెరికో పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు ఒక గుర్డిడ్వాడు తోర్వపర్కక్ను 

కూరుచ్ండి భిక్షమడుగుకొనుచుండెను. 

వచనము 34 

కాబటిట్ యేసు కనికరపడి వారి కనున్లు ముటెట్ను; వెంటనే వారు దృషిట్పొంది ఆయన వెంట వెళిల్రి. 
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మతత్యి 15:23 => అందుకాయన ఆమెతో ఒకక్ మాటయైనను చెపప్లేదు. అపుప్డాయన శిషుయ్లు 

వచిచ్ ఈమె మనవెంబడి వచిచ్ కేకలువేయుచునన్ది గనుక ఈమెను పంపివేయుమని ఆయనను 

వేడుకొనగా 

మతత్యి 19:13 => అపుప్డు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి పార్రథ్న చేయవలెనని కొందరు 

చినన్పిలల్లను ఆయనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:8 => అడుగు పర్తివాడును పొందును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడును. 

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. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 
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లూకా 18:2 => దేవునికి భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు నుండు ఒక నాయ్యాధిపతి 

యొక పటట్ణములో ఉండెను. 

లూకా 18:3 => ఆ పటట్ణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను. ఆమె అతనియొదద్కు తరచుగావచిచ్ నా 

పర్తివాదికిని నాకును నాయ్యము తీరుచ్మని అడుగుచు వచెచ్ను గాని 

లూకా 18:4 => అతడు కొంతకాలము ఒపప్కపోయెను. తరువాత అతడు-నేను దేవునికి 

భయపడకయు మనుషుయ్లను లక్షయ్పెటట్కయు ఉండినను 

లూకా 18:5 => ఈ విధవరాలు ననున్ తొందరపెటుట్చునన్ది గనుక ఆమె మాటిమాటికి వచిచ్ 

గోజాడకుండునటుల్ ఆమెకు నాయ్యము తీరుత్నని తనలోతాననుకొనెను. 

లూకా 18:6 => మరియు పర్భువిటల్నెను అనాయ్యసుథ్డైన ఆ నాయ్యాధిపతి చెపిప్న మాట వినుడి. 

లూకా 18 :7 => దేవుడు తాను ఏరప్రచుకొనిన వారు దివారాతుర్లు తనున్గూరిచ్ 

మొఱఱ్పెటుట్కొనుచుండగా వారికి నాయ్యము తీరచ్డా? 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:17 => యెడతెగక పార్రథ్న చేయుడి; 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 
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మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 15:25 => అయినను ఆమె వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుమని 

అడిగెను. 

మారుక్ 10:48 => ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, 

ననున్ కరుణింపుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

లూకా 17:13 => యేసు పర్భువా, మముమ్ కరుణించుమని కేకలు వేసిరి. 

లూకా 18:40 => అంతట యేసు నిలిచి, వానిని తనయొదద్కు తీసికొని రమమ్నెను. 
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వచనము 1 

తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెటల్ కొండదగగ్ర ఉనన్ బేతప్గేకు వచిచ్నపుప్డు యేసు తన 

శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

యెహెజేక్లు 36:37 => పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులకు నేను ఈలాగు 

చేయు విషయములో వారిని నాయొదద్ విచారణ చేయనితుత్ను, గొఱఱ్లు విసత్రించునటుల్గా నేను వారిని 

విసత్రింపజేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:29 => కాబటిట్ ననున్ పిలిచినపుప్డు అడ డ్మేమియు చెపప్క వచిచ్తిని 

గనుక, ఎందునిమితత్ము ననున్ పిలువనంపితిరో దానినిగూరిచ్ అడుగుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6 => దేనినిగూరిచ్యు చింతపడకుడి గాని పర్తి విషయములోను పార్రథ్న 

విజాఞ్పనములచేత కృతజఞ్తాపూరవ్కముగా మీ వినన్పములు దేవునికి తెలియజేయుడి. 

1 రాజులు 1:16 => బతెష్బ వచిచ్ రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమసాక్రము చేయగా రాజు నీ కోరిక 

ఏమని అడిగినందుకు ఆమె యీలాగు మనవి చేసెను 

మారుక్ 10:49 => అపుప్డు యేసు నిలిచి వానిని పిలువుడని చెపప్గా వారా గుర్డిడ్వానిని పిలిచి 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము, ఆయన నినున్ పిలుచుచునాన్డు, లెమమ్ని వానితో చెపిప్రి. 

వచనము 2 

మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; వెళల్గానే కటట్బడియునన్ యొక గాడిదయు దానితోనునన్ యొక 

గాడిదపిలల్యు మీకు కనబడును. వాటిని విపిప్ నాయొదద్కు తోలుకొని రండి; 

కీరత్నలు 119:18 => నేను నీ ధరమ్శాసత్రమునందు ఆశచ్రయ్మైన సంగతులను చూచునటుల్ నా కనున్లు 

తెరువుము.  
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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. 

వచనము 3 

ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని చెపప్వలెను, వెంటనే 

అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మతత్యి 9:36 => ఆయన సమూహములను చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె విసికి 

చెదరియునన్ందున వారిమీద కనికరపడి 

మతత్యి 14:14 => ఆయన వచిచ్ ఆ గొపప్ సమూహమును చూచి, వారిమీద కనికరపడి, వారిలో 

రోగులైన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

కీరత్నలు 145:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్ములు గలవాడు ఆయన దీరఘ్శాంతుడు 

కృపాతిశయముగలవాడు. 

Page  of 2553 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 7:13 => పర్భువు ఆమెను చూచి ఆమెయందు కనికరపడి--ఏడువవదద్ని ఆమెతో చెపిప్, 

దగగ్రకు వచిచ్ పాడెను ముటట్గా మోయుచునన్వారు నిలిచిరి. 

యోహాను 11:33 => ఆమె ఏడుచ్టయు, ఆమెతో కూడ వచిచ్న యూదులు ఏడుచ్టయు యేసు చూచి 

కలవరపడి ఆతమ్లో మూలుగుచు అతనినెకక్డ నుంచితిరని అడుగగా, 

యోహాను 11:34 => వారు పర్భువా, వచిచ్ చూడుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 11:35 => యేసు కనీన్ళుల్ విడిచెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 4:16 => గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప 

పొందునటుల్ ధైరయ్ముతో కృపాసనము నొదద్కు చేరుదము. 

1 పేతురు 3:8 => తుదకు మీరందరు ఏకమనసుక్లై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు 

పాలుపడి, సహోదరపేర్మ గలవారును, కరుణాచితుత్లును, వినయమనసుక్లునై యుండుడి. 

మతత్యి 9:29 => వారు నముమ్చునాన్ము పర్భువా అని ఆయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన వారి 

కనున్లు ముటిట్ మీ నమిమ్కచొపుప్న మీకు కలుగుగాక అని చెపిప్నంతలో వారి కనున్లు తెరువబడెను. 

మారుక్ 7:33 => సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి, వాని 

చెవులలో తన వేర్ళుల్పెటిట్, ఉమిమ్వేసి, వాని నాలుక ముటిట్ 

లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

యోహాను 9:6 => ఆయన ఇటుల్ చెపిప్ నేలమీద ఉమిమ్వేసి, ఉమిమ్తో బురదచేసి, వాని కనున్లమీద ఆ 

బురద పూసి 
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యోహాను 9:7 => నీవు సిలోయము కోనేటికి వెళిల్ అందులో కడుగుకొనుమని చెపెప్ను. సిలోయమను 

మాటకు పంపబడిన వాడని అరథ్ము. వాడు వెళిల్ కడుగుకొని చూపు గలవాడై వచెచ్ను. 

మతత్యి 8:15 => ఆమె చెయియ్ముటట్గా జవ్రమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు 

ఉపచారము చేయసాగెను. 

కీరత్నలు 119:67 => శర్మ కలుగకమునుపు నేను తోర్వ విడిచితిని ఇపుప్డు నీ వాకయ్ము ననుసరించి 

నడుచుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 119:71 => నేను నీ కటట్డలను నేరుచ్కొనునటుల్ శర్మనొంది యుండుట నాకు మేలాయెను. 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18 => వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను 

అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశావ్సముచేత పాపక్షమాపణను, 

పరిశుదధ్పరచబడినవారిలో సావ్సథ్య్మును పొందునటుల్ వారి కనున్లు తెరచుటకై నేను నినున్ 

వారియొదద్కు పంపెదనని చెపెప్ను. 

మారుక్ 8:2 => జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు 

లేనందున, నేను వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 9:22 => అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. 

ఏమైనను నీవలననైతే మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

లూకా 8:44 => ననున్ ముటిట్నది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరును మేమెరుగమనన్పుప్డు, పేతురు 

ఏలినవాడా, జనసమూహములు కిర్కిక్రిసి నీమీద పడుచునాన్రనగా 

వచనము 4 

పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మారుక్ 11:1 => వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ 

అను గార్మములకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 
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లూకా 19:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని ముందు సాగిపోయెను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 26:30 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళిల్రి. 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 

యోహాను 8:1 => యేసు ఒలీవలకొండకు వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళిల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

నెహెమాయ్ 8:15 => మరియు వారు తమ పటట్ణములనిన్టిలోను యెరూషలేములోను పర్కటనచేసి 

తెలియజేయవలసినదేమనగా మీరు పరవ్తమునకు పోయి ఒలీవచెటల్ కొమమ్లను అడవి ఒలీవచెటల్ 

కొమమ్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను ఈతచెటల్ కొమమ్లను గుబురుగల వేరువేరు చెటల్ కొమమ్లను తెచిచ్, 

వార్యబడినటుల్గా పరణ్శాలలు కటట్వలెను. 
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లూకా 19:29 => ఆయన ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ అను గార్మముల 

సమీపమునకు వచిచ్నపుప్డు, తన శిషుయ్లనిదద్రిని పిలిచి 

యోహాను 12:14 => సీయోను కుమారీ, భయపడకుము, ఇదిగో నీ రాజు గాడిదపిలల్మీద ఆసీనుడై 

వచుచ్చునాన్డు 

వచనము 5 

ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను ఎకిక్ నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

మారుక్ 11:2 => మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; అందులో మీరు పర్వేశింపగానే 

కటట్బడియునన్ యొక గాడిదపిలల్ కనబడును; దానిమీద ఏ మనుషుయ్డును ఎపుప్డును కూరుచ్ండలేదు; 

దానిని విపిప్, తోలుకొని రండి. 

మారుక్ 11:3 => ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని 

పంపెను. 

మారుక్ 14:13 => ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక 

మనుషుయ్డు మీకెదురుపడును; 

మారుక్ 14:14 => వాని వెంటబోయి వాడు ఎకక్డ పర్వేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి 

నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు నా విడిదిగది యెకక్డనని బోధకుడడుగుచునాన్డని 

చెపుప్డి. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 
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మారుక్ 14:16 => శిషుయ్లు వెళిల్ పటట్ణములోనికి వచిచ్ ఆయన వారితో చెపిప్నటుట్ కనుగొని పసాక్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

లూకా 19:30 => మీరు ఎదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; అందులో మీరు పర్వేశింపగానే 

కటట్బడియునన్ ఒక గాడిదపిలల్ మీకు కనబడును; దానిమీద ఏ మనుషుయ్డును ఎనన్డు కూరుచ్ండలేదు 

లూకా 19:31 => ఎవరైనను మీరెందుకు దీని విపుప్చునాన్రని మిముమ్ నడిగినయెడల ఇది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని అతనితో చెపుప్డని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

లూకా 19:32 => పంపబడిన వారు వెళిల్, ఆయన తమతో చెపిప్నటే ట్ కనుగొని 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 2:6 => యూదుల శుదీధ్కరణాచారపర్కారము రెండేసి మూడేసి తూములు పటుట్ ఆరు 

రాతిబానలు అకక్డ ఉంచబడియుండెను. 

యోహాను 2:7 => యేసు--ఆ బానలు నీళల్తో నింపుడని వారితో చెపప్గా వారు వాటిని 

అంచులమటుట్కు నింపిరి. 

యోహాను 2:8 => అపుప్డాయన వారితో మీరిపుప్డు ముంచి, విందు పర్ధానియొదద్కు 

తీసికొనిపొండని చెపప్గా, వారు తీసికొనిపోయిరి. 

లూకా 19:31 => ఎవరైనను మీరెందుకు దీని విపుప్చునాన్రని మిముమ్ నడిగినయెడల ఇది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని అతనితో చెపుప్డని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27 => అపుప్డు ఐతియొపీయుల రాణియైన కందాకే కిర్ంద మంతిర్యై 

ఆమెయొకక్ ధనాగారమంతటిమీదనునన్ ఐతియొపీయుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించుటకు 

యెరూషలేమునకు వచిచ్యుండెను. 

వచనము 6 

శిషుయ్లు వెళిల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 
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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. 

కీరత్నలు 24:1 => భూమియు దాని సంపూరణ్తయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే. 

కీరత్నలు 50:10 => అడవిమృగములనిన్యు వేయికొండలమీది పశువులనిన్యు నావేగదా 

కీరత్నలు 50:11 => కొండలలోని పకుష్లనిన్టిని నేనెరుగుదును పొలములలోని పశావ్దులు నా 

వశమైయునన్వి. 

హగగ్యి 2:8 => వెండి నాది, బంగారు నాది, ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

హగగ్యి 2:9 => ఈ కడవరి మందిరము యొకక్ మహిమ మునుపటి మందిరముయొకక్ మహిమను 

మించునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఈ సథ్లమందు నేను 

సమాధానము నిలుప ననుగర్హించెదను; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 17:2 => నీ కుమారుడు నినున్ మహిమపరచునటుల్ నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు 

నీ కుమారునికిచిచ్న వారికందరికిని ఆయన నితయ్జీవము అనుగర్హించునటుల్ సరవ్శరీరులమీదను 

ఆయనకు అధికారమిచిచ్తివి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25 => ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమసత్మును 

దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువయునన్టుట్ మనుషుయ్ల చేతులతో సేవింపబడువాడు 

కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

1 సమూయేలు 10:26 => సౌలును గిబియాలోని తన ఇంటికి వెళిల్పోయెను. దేవునిచేత హృదయ 

పేర్రేపణ నొందిన శూరులు అతని వెంటవెళిల్రి. 

1 రాజులు 17:9 => నినున్ పోషించుటకు అచచ్టనునన్ యొక విధవరాలికి నేను సెలవిచిచ్తిని. 

ఎజార్ 1:1 => పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవతస్రమందు యిరీమ్యా దావ్రా 

పలుకబడిన తన వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకై యెహోవా పారసీకదేశపు రాజైన కోరెషు మనసుస్ను 

పేర్రేపింపగా అతడు తన రాజయ్మందంతట చాటింపు చేయించి వార్తమూలముగా ఇటుల్ పర్కటన 

చేయించెను 

ఎజార్ 1:5 => అపుప్డు యూదా పెదద్లును, బెనాయ్మీనీయుల పెదద్లును, యాజకులును లేవీయులును 

ఎవరెవరి మనసుస్ను దేవుడు పేర్రేపించెనో వారందరు వారితో కూడుకొని వచిచ్, యెరూషలేములో 

ఉండు యెహోవా మందిరమును కటుట్టకు పర్యాణమైరి. 

ఎజార్ 7:27 => యెరూషలేములో నుండు యెహోవా మందిరమును అలంకరించుటకు రాజునకు 

బుదిధ్ పుటిట్ంచినందునను, రాజును అతని మంతుర్లును రాజు యొకక్ మహాధిపతులును నాకు దయ 

అనుగర్హింపజేసినందునను, మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలుగును గాక. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:16 => మీ విషయమై నాకు కలిగిన యీ ఆసకిత్నే తీతు హృదయములో 

పుటిట్ంచిన దేవునికి సోత్తర్ము. 

యాకోబు 1:17 => శేర్షఠ్మైన పర్తి యీవియు సంపూరణ్మైన పర్తి వరమును, పరసంబంధమైనదై, 

జోయ్తిరమ్యుడగు తండిర్యొదద్నుండి వచుచ్ను ; ఆయన యందు ఏ చంచలతవ్మైనను 

గమనాగమనములవలన కలుగు ఏ ఛాయయైనను లేదు. 

యిరిమ్యా 11:18 => దానిని యెహోవా నాకు తెలియజేయగా నేను గర్హించితిని; ఆయన3 వారి 

కిర్యలను నాకు కనుపరచెను. 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

మారుక్ 11:2 => మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; అందులో మీరు పర్వేశింపగానే 

కటట్బడియునన్ యొక గాడిదపిలల్ కనబడును; దానిమీద ఏ మనుషుయ్డును ఎపుప్డును కూరుచ్ండలేదు; 

దానిని విపిప్, తోలుకొని రండి. 

లూకా 19:31 => ఎవరైనను మీరెందుకు దీని విపుప్చునాన్రని మిముమ్ నడిగినయెడల ఇది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని అతనితో చెపుప్డని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

లూకా 22:11 => నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు విడిదిగది యెకక్డనని 

బోధకుడు నినన్డుగుచునాన్డని యింటి యజమానునితో చెపుప్డి. 

వచనము 7 

ఆ గాడిదను దాని పిలల్ను తోలుకొని వచిచ్ వాటిమీద తమ బటట్లు వేయగా ఆయన బటట్లమీద 

కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 
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మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

యోహాను 12:15 => అని వార్యబడిన పర్కారము యేసు ఒక చినన్ గాడిదను కనుగొని దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 

కీరత్నలు 97:8 => యెహోవా, సీయోను నివాసులు ఆ సంగతి విని నీ నాయ్యవిధులనుబటిట్ 

సంతోషించుచునాన్రు యూదా కుమారెత్లు ఆనందించుచునాన్రు.  

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 12:17 => పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరునటుల్ (ఆలాగు జరిగెను) 

అదేమనగా 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మారుక్ 11:7 => వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా 

ఆయన దానిమీద కూరుచ్ండెను. 

Page  of 2562 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వచనము 8 

జనసమూహములోను అనేకులు తమ బటట్లు దారిపొడుగున పరచిరి; కొందరు చెటల్కొమమ్లు నరికి 

దారిపొడుగున పరచిరి. 

కీరత్నలు 9:14 => మరణదావ్రమున పర్వేశించకుండ ననున్ ఉదధ్రించువాడా, ననున్ దేవ్షించువారు 

నాకు కలుగజేయు బాధను చూడుము. 

యెషయా 12:6 => సీయోను నివాసీ, ఉతాస్హధవ్ని బిగగ్రగా చేయుము నీ మధయ్నునన్ 

ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు ఘనుడైయునాన్డు. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 62:11 => ఆలకించుడి , భూదిగంతములవరకు యెహోవా సమాచారము 

పర్కటింపజేసియునాన్డు ఇదిగో రక్షణ నీయొదద్కు వచుచ్చునన్ది ఇదిగో ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము 

ఆయనయొదద్నే యునన్ది ఆయన ఇచుచ్ జీతము ఆయన తీసికొని వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారెత్కు 

తెలియజేయుడి.  

జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

మారుక్ 11:4 => వారు వెళల్గా వీధిలో ఇంటిబయట తలవాకిట కటట్బడియునన్ గాడిదపిలల్ యొకటి 

వారికి కనబడెను; దానిని విపుప్చుండగా,  

మారుక్ 11:5 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరు మీరేమి చేయుచునాన్రు? గాడిదపిలల్ను 

ఎందుకు విపుప్చునాన్రని వారినడిగిరి. 

Page  of 2563 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 11:6 => అందుకు శిషుయ్లు, యేసు ఆజాఞ్పించినటుట్ వారితో చెపప్గా వారు పోనిచిచ్రి. 

మారుక్ 11:7 => వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా 

ఆయన దానిమీద కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 11:8 => అనేకులు తమ బటట్లను దారి పొడుగునను పరచిరి, కొందరు తాము పొలములలో 

నరికిన కొమమ్లను పరచిరి. 

మారుక్ 11:9 => మరియు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును జయము 

మారుక్ 11:10 => పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన 

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 11:11 => ఆయన యెరూషలేమునకు వచిచ్ దేవాలయములో పర్వేశించి, చుటుట్ 

సమసత్మును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 
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కీరత్నలు 2:10 => కాబటిట్ రాజులారా, వివేకులై యుండుడి భూపతులారా, బోధనొందుడి. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 45:2 => నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యునాన్వు నీ పెదవులమీద దయారసము 

పోయబడియునన్ది కావున దేవుడు నితయ్ము నినున్ ఆశీరవ్దించును.  

కీరత్నలు 45:3 => శూరుడా, నీ కతిత్ మొలను కటుట్కొనుము నీ తేజసుస్ను నీ పర్భావమును 

ధరించుకొనుము. 

కీరత్నలు 45:4 => సతయ్మును వినయముతోకూడిన నీతిని సాథ్పించుటకు నీ పర్భావమును 

ధరించుకొని వాహనమెకిక్ బయలుదేరుము నీ దకిష్ణహసత్ము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు 

నేరుప్ను. 

కీరత్నలు 45:5 => నీ బాణములు వాడిగలవి పర్జలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు 

శతుర్వుల గుండెలో చొచుచ్ను. 

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 45:8 => నీ వసత్రములెలల్ గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపటట్ వాసనే దంతముతో 

కటిట్న నగరులలో తంతివాదయ్ములు నినున్ సంతోషపెటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  
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కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

కీరత్నలు 45:17 => తరములనిన్టను నీ నామము జాఞ్పకముండునటుల్ నేను చేయుదును కావున 

జనములు సరవ్కాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు. 

కీరత్నలు 72:1 => దేవా, రాజునకు నీ నాయ్యవిధులను రాజకుమారునికి నీ నీతిని తెలియజేయుము. 

కీరత్నలు 72:2 => నీతినిబటిట్ నీ పర్జలకును నాయ్యవిధులనుబటిట్ శర్మనొందిన నీ వారికిని అతడు 

నాయ్యము తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 72:3 => నీతినిబటిట్ పరవ్తములును చినన్కొండలును పర్జలకు నెమమ్ది పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 72:4 => పర్జలలో శర్మనొందువారికి అతడు నాయ్యము తీరుచ్ను బీదల పిలల్లను రకిష్ంచి 

బాధపెటుట్వారిని నలగగొటుట్ను.  
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కీరత్నలు 72:5 => సూరుయ్డు నిలుచునంతకాలము చందుర్డు నిలుచునంతకాలము తరములనిన్టను 

జనులు నీయందు భయభకుత్లు కలిగియుందురు.  

కీరత్నలు 72:6 => గడిడ్కోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వరష్మువలెను 

అతడు విజయము చేయును. 

కీరత్నలు 72:7 => అతని దినములలో నీతిమంతులు వరిధ్లుల్దురు చందుర్డు లేకపోవువరకు 

కేష్మాభివృదిధ్ కలుగును. 

కీరత్నలు 72:8 => సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసునది మొదలుకొని 

భూదిగంతములవరకు అతడు రాజయ్ము చేయును. 

కీరత్నలు 72:9 => అరణయ్వాసులు అతనికి లోబడుదురు. అతని శతుర్వులు మనున్ నాకెదరు. 

కీరత్నలు 72:10 => తరీ ష్షు రాజులు దీవ్పముల రాజులు కపప్ము చెలిల్ంచెదరు షేబ రాజులును సెబా 

రాజులును కానుకలు తీసికొనివచెచ్దరు.  

కీరత్నలు 72:11 => రాజులందరు అతనికి నమసాక్రము చేసెదరు. అనయ్జనులందరు అతని 

సేవించెదరు. 

కీరత్నలు 72:12 => దరిదుర్లు మొఱఱ్పెటట్గా అతడు వారిని విడిపించును. దీనులను నిరాధారులను 

అతడు విడిపించును. 

కీరత్నలు 72:13 => నిరుపేదలయందును బీదలయందును అతడు కనికరించును బీదల 

పార్ణములను అతడు రకిష్ంచును  

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 72:16 => దేశములోను పరవ్త శిఖరములమీదను ససయ్ సమృదిధ్ కలుగును దాని పంట 

లెబానోను వృక్షములవలె తాండవమాడు చుండును నేలమీది పచిచ్కవలె పటట్ణసుథ్లు తేజరిలుల్దురు.  
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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 72:20 => యెషష్యి కుమారుడగు దావీదు పార్రథ్నలు ముగిసెను.  

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

కీరత్నలు 110:2 => యెహోవా నీ పరిపాలన దండమును సీయోనులోనుండి సాగజేయుచునాన్డు నీ 

శతుర్వులమధయ్ను నీవు పరిపాలన చేయుము.  

కీరత్నలు 110:3 => యుదధ్సనాన్హ దినమున నీ పర్జలు ఇషట్పూరవ్కముగా వచెచ్దరు. నీ 

యౌవనసుథ్లలో శేర్షు ఠ్లు పరిశుదాధ్లంకృతులై మంచువలె అరుణోదయ గరభ్ములోనుండి నీయొదద్కు 

వచెచ్దరు  

కీరత్నలు 110:4 => మెలీక్సెదెకు కర్మము చొపుప్న నీవు నిరంతరము యాజకుడవై యుందువని 

యెహోవా పర్మాణము చేసియునాన్డు, ఆయన మాట తపప్నివాడు.  

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 
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రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 34:24 => యెహోవానైన నేను వారికి దేవుడనైయుందును, నా సేవకుడైన దావీదు 

వారిమధయ్ అధిపతిగా ఉండును, యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

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 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 
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దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

మీకా 5:2 => బేతెల్హేము ఎఫార్తా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు సవ్లప్గార్మమైనను 

నాకొరకు ఇశార్యేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచుచ్ను; పురాతనకాలము మొదలుకొని 

శాశవ్తకాలము ఆయన పర్తయ్క్షమగుచుండెను. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

జెకరాయ్ 6:13 => అతడే యెహోవా ఆలయము కటుట్ను; అతడు ఘనత వహించుకొని 

సింహాసనాసీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకతవ్ము చేయగా ఆ యిదద్రికి 

సమాధానకరమైన యోచనలు కలుగును. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:18 => అకక్డ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధయ్ను యేసును ఉంచి 

ఆయనతోకూడ ఇదద్రిని సిలువవేసిరి. 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 
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యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

యోహాను 19:21 => నేను యూదుల రాజునని వాడు చెపిప్నటుట్ వార్యుము గాని యూదులరాజు 

అని వార్యవదద్ని యూదుల పర్ధానయాజకులు పిలాతుతో చెపప్గా 

యోహాను 19:22 => పిలాతు నేను వార్సినదేమో వార్సితిననెను. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 12:19 => ఈయన జగడమాడడు, కేకలువేయడు వీధులలో ఈయన శబద్మెవనికిని 

వినబడదు 

మతత్యి 12:20 => విజయమొందుటకు నాయ్యవిధిని పర్బలము చేయువరకు ఈయన నలిగిన 

రెలుల్ను విరువడు మకమకలాడుచునన్ అవిసెనారను ఆరప్డు  

2 కొరిందీయులకు 10:1 => మీ ఎదుటనునన్పుప్డు మీలో అణకువగలవాడనైనటిట్యు, ఎదుట 

లేనపుప్డు మీయెడల ధైరయ్ము గలవాడనైనటిట్యు, పౌలను నేనే యేసుకీర్సుత్ యొకక్ సాతివ్కమును 

మృదుతవ్మునుబటిట్ మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

ఫిలిపీప్యులకు 2:4 => మీలో పర్తివాడును తన సొంతకారయ్ములను మాతర్మేగాక యితరుల 

కారయ్ములను కూడ చూడవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:16 => అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; 

తాను గుఱఱ్ములను హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు; 

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 5:10 => తెలల్గాడిదల నెకుక్వారలారా, తివాసులమీద కూరుచ్ండువారలారా, 

తోర్వలో నడుచువారలారా, ఈ సంగతి పర్కటించుడి. 
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నాయ్యాధిపతులు 12:14 => అతనికి నలువదిమంది కుమారులును ముపప్దిమంది మనుమలును 

ఉండిరి. వారు డెబబ్ది గాడిదపిలల్ల నెకిక్ తిరుగువారు. అతడు ఎనిమిదేండుల్ ఇశార్యేలీయులకు 

అధిపతిగా నుండెను. 

2 సమూయేలు 16:2 => రాజు ఇవి ఎందుకు తెచిచ్తివని సీబాను అడుగగా సీబా గాడిదలు రాజు 

ఇంటివారు ఎకుక్టకును, రొటెట్లును అంజూరపు అడలును పనివారు తినుటకును, దార్కాష్రసము 

అరణయ్మందు అలసటనొందినవారు తార్గుటకును తెచిచ్తిననగా 

1 రాజులు 1:33 => అంతట రాజు మీరు మీ యేలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా 

కుమారుడైన సొలొమోనును నా కంచర గాడిదమీద ఎకిక్ంచి గిహోనునకు తీసికొనిపోయి 

1 రాజులు 10:26 => మరియు సొలొమోను రథములను రౌతులను సమకూరెచ్ను; అతడు వెయియ్నిన్ 

నాలుగువందల రథములును పండెర్ండువేల రౌతులును గలవాడై యుండెను; వీటిని అతడు రథములకై 

యేరప్డిన పురములలోను యెరూషలేమునందు రాజునొదద్ను ఉంచ నిరణ్యించెను. 

హోషేయ 1:7 => అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విలుల్ ఖడగ్ము యుదధ్ము గుఱఱ్ములు 

రౌతులు అను వాటిచేత కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని రకిష్ంతును. 

మీకా 5:10 => ఆ దినమున నేను నీలో గుఱఱ్ములుండకుండ వాటిని బొతిత్గా నాశనముచేతును, నీ 

రథములను మాపివేతును, 

మీకా 5:11 => నీ దేశమందునన్ పటట్ణములను నాశనముచేతును, నీ కోటలను పడగొటుట్దును, 

నీలో చిలల్ంగివారు లేకుండ నిరూమ్లముచేతును. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

సంఖాయ్కాండము 12:3 => యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో 

మికిక్లి సాతివ్కుడు. 
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కీరత్నలు 138:5 => యెహోవా మహా పర్భావముగలవాడని వారు యెహోవా మారగ్ములనుగూరిచ్ 

గానము చేసెదరు. 

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

యెషయా 3:16 => మరియు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేదనగా సీయోను కుమారెత్లు గరివ్షు ఠ్రాండైర 

మెడచాచి నడచుచు ఓర చూపులు చూచుచు కులుకుతో నడచుచు, తమ కాళల్గజజ్లను 

మోర్గించుచునాన్రు; 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యెషయా 37:22 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి 

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 4:31 => పర్సవవేదనపడు సతరీ కేకలు వేయునటుల్, తొలికానుపు కనుచు వేదనపడు సతరీ 

కేకలు వేయునటుల్ సీయోను కుమారెత్ అయోయ్ , నాకు శర్మ , నరహంతకులపాలై నేను 

మూరిచ్లుల్చునాన్ను అని యెగరోజుచు చేతులారుచ్చు కేకలు వేయుట నాకు వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 
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మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 11:7 => వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా 

ఆయన దానిమీద కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

యాకోబు 3:13 => మీలో జాఞ్నవివేకములు గలవాడెవడు? వాడు జాఞ్నముతో కూడిన సాతివ్కము 

గలవాడై, తన యోగయ్ పర్వరత్నవలన తన కిర్యలను కనుపరచవలెను. 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 

పర్కటన 19:12 => ఆయన నేతర్ములు అగిన్జావ్ల వంటివి, ఆయన శిరసుస్మీద అనేక 

కిరీటములుండెను. వార్యబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని 

తెలియదు; 

వచనము 9 

జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును దావీదు 

కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో 

జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

ఆదికాండము 6:22 => నోవహు అటుల్ చేసెను; దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము యావతుత్ 

చేసెను. 
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ఆదికాండము 12:4 => యెహోవా అతనితో చెపిప్న పర్కారము అబార్ము వెళె ల్ను. లోతు అతనితో 

కూడ వెళె ల్ను. అబార్ము హారాను నుండి బయలుదేరినపుప్డు డెబబ్ది యైదేండల్ యీడు గలవాడు. 

నిరగ్మకాండము 39:43 => మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు 

దానిని చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 40:16 => మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన 

వాటిననిన్టిని చేసెను, ఆలాగుననే చేసెను. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

యెహెజేక్లు 12:7 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితిని, ఎటల్నగా నేను దేశాంతరము 

పోవువాడనైనటుట్గా పగటియందు నా సామగిర్ని బయటికి తెచిచ్ అసత్మయమున నాచేతితో గోడకు 

కనన్ము వేసి వారు చూచుచుండగా సామగిర్ని తీసికొని మూట భుజముమీద పెటుట్కొంటిని  

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 26:19 => యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము శిషుయ్లు చేసి పసాక్ను సిదధ్పరచిరి. 

మారుక్ 11:4 => వారు వెళల్గా వీధిలో ఇంటిబయట తలవాకిట కటట్బడియునన్ గాడిదపిలల్ యొకటి 

వారికి కనబడెను; దానిని విపుప్చుండగా,  

వచనము 10 

ఆయన యెరూషలేములోనికి వచిచ్నపుప్డు పటట్ణమంతయు ఈయన ఎవరో అని కలవరపడెను. 

మారుక్ 11:4 => వారు వెళల్గా వీధిలో ఇంటిబయట తలవాకిట కటట్బడియునన్ గాడిదపిలల్ యొకటి 

వారికి కనబడెను; దానిని విపుప్చుండగా,  

Page  of 2575 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 11:5 => అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరు మీరేమి చేయుచునాన్రు? గాడిదపిలల్ను 

ఎందుకు విపుప్చునాన్రని వారినడిగిరి. 

మారుక్ 11:6 => అందుకు శిషుయ్లు, యేసు ఆజాఞ్పించినటుట్ వారితో చెపప్గా వారు పోనిచిచ్రి. 

మారుక్ 11:7 => వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా 

ఆయన దానిమీద కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 11:8 => అనేకులు తమ బటట్లను దారి పొడుగునను పరచిరి, కొందరు తాము పొలములలో 

నరికిన కొమమ్లను పరచిరి. 

లూకా 19:32 => పంపబడిన వారు వెళిల్, ఆయన తమతో చెపిప్నటే ట్ కనుగొని 

లూకా 19:33 => ఆ గాడిదపిలల్ను విపుప్చుండగా దాని యజమానులు మీరు, గాడిదపిలల్ను ఎందుకు 

విపుప్చునాన్రని వారినడిగిరి. 

లూకా 19:34 => అందుకు వారు ఇది పర్భువునకు కావలసియునన్దనిరి. 

లూకా 19:35 => తరువాత వారు యేసునొదద్కు దానిని తోలుకొని వచిచ్, ఆ గాడిదపిలల్మీద తమ 

బటట్లువేసి, యేసును దానిమీద ఎకిక్ంచి, 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

యెహెజేక్లు 12:7 => ఆయన నా కాజాఞ్పించినటుల్ నేను చేసితిని, ఎటల్నగా నేను దేశాంతరము 

పోవువాడనైనటుట్గా పగటియందు నా సామగిర్ని బయటికి తెచిచ్ అసత్మయమున నాచేతితో గోడకు 

కనన్ము వేసి వారు చూచుచుండగా సామగిర్ని తీసికొని మూట భుజముమీద పెటుట్కొంటిని  

మారుక్ 11:7 => వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా 

ఆయన దానిమీద కూరుచ్ండెను. 

లూకా 19:35 => తరువాత వారు యేసునొదద్కు దానిని తోలుకొని వచిచ్, ఆ గాడిదపిలల్మీద తమ 

బటట్లువేసి, యేసును దానిమీద ఎకిక్ంచి, 

వచనము 11 
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జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని చెపిప్రి. 

లేవీయకాండము 23:40 => మొదటి దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ 

కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

2 సమూయేలు 3:12 => అబేన్రు తన తరపున దావీదునొదద్కు దూతలను పంపి ఈ దేశము ఎవరిది? 

నీవు నాతో నిబంధన చేసినయెడల నేను నీకు సహాయము చేసి, ఇశార్యేలు వారినందరిని నీ తటుట్ 

తిర్పెప్దనని వరత్మానము పంపగా దావీదు మంచిది; నేను నీతో నిబంధన చేసెదను. 

2 రాజులు 9:13 => అంతట వారు అతి వేగిరముగా తమ తమ వసత్రములను పటుట్కొని మెటల్మీద 

అతనికిర్ంద పరచి బాకా ఊదించి యెహూ రాజైయునాన్డని చాటించిరి. 

మారుక్ 11:7 => వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా 

ఆయన దానిమీద కూరుచ్ండెను. 

లూకా 19:36 => ఆయన వెళుల్చుండగా తమ బటట్లు దారిపొడుగున పరచిరి. 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 12:12 => మరునాడు ఆ పండుగకు వచిచ్న బహు జనసమూహము యేసు 

యెరూషలేమునకు వచుచ్చునాన్డని విని 

వచనము 12 

యేసు దేవాలయములో పర్వేశించి కర్యవికర్యములు చేయువారినందరిని వెళల్గొటిట్, రూకలు 

మారుచ్వారి బలల్లను గువవ్లముమ్వారి పీఠములను పడదోర్సి 
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మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

కీరత్నలు 118:24 => ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి 

సంతోషించెదము. 

కీరత్నలు 118:25 => యెహోవా, దయచేసి ననున్ రకిష్ంచుము యెహోవా, దయచేసి అభివృదిధ్ 

కలిగించుము. 

కీరత్నలు 118:26 => యెహోవాపేరట వచుచ్వాడు ఆశీరావ్దమొందును గాక యెహోవా 

మందిరములోనుండి మిముమ్ దీవించుచునాన్ము. 

మారుక్ 11:9 => మరియు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును జయము 

మారుక్ 11:10 => పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన 

దావీదు రాజయ్ము సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 23:39 => ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు 

చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

యోహాను 12:14 => సీయోను కుమారీ, భయపడకుము, ఇదిగో నీ రాజు గాడిదపిలల్మీద ఆసీనుడై 

వచుచ్చునాన్డు 
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యోహాను 12:15 => అని వార్యబడిన పర్కారము యేసు ఒక చినన్ గాడిదను కనుగొని దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 

లూకా 2:14 => సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిషుట్లైన మనుషుయ్లకు 

భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని సోత్తర్ము చేయుచుండెను. 

ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

యెహోషువ 1:17 => మోషే చెపిప్న పర్తి మాట మేము వినినటుల్ నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన 

యెహోవా మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుండును గాక. 

1 సమూయేలు 10:24 => అపుప్డు సమూయేలు జనులందరిలో యెహోవా ఏరప్రచినవానిని మీరు 

చూచితిరా? జనులందరిలో అతనివంటి వాడొకడును లేడని చెపప్గా, జనులందరు బొబబ్లు పెటుట్చు 

రాజు చిరంజీవి యగుగాక అని కేకలు వేసిరి. 

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 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబా ష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

2 సమూయేలు 16:16 => దావీదుతో సేన్హముగానునన్ అరీక్యుడైన హూషైయనునతడు 

అబా ష్లోమునొదద్కువచిచ్ అతని దరిశ్ంచి రాజు చిరంజీవియగును గాక రాజు చిరంజీవియగును గాక 

అని పలుకగా 

2 సమూయేలు 19:40 => యూదా వారందరును ఇశార్యేలువారిలో సగము మందియు రాజును 

తోడుకొనిరాగా రాజు కింహామును వెంటబెటుట్కొని గిలాగ్లునకు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 1:25 => ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విసాత్రమైన యెడల్ను కొర్వివ్న 

దూడలను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి రాజకుమారులనందరిని సైనాయ్ధిపతులను యాజకుడైన 

Page  of 2579 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అబాయ్తారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములో అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు రాజైన 

అదోనీయా చిరంజీవియగునుగాక అని పలుకుచునాన్రు. 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 23:11 => అపుప్డు వారు రాజకుమారుని బయటికి తోడుకొనివచిచ్, 

అతనిమీద కిరీటముంచి, ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్ అతనికి పటాట్భిషేకము చేసిరి; 

యెహోయాదాయును అతని కుమారులును అతనిని అభిషేకించి రాజు చిరంజీవియగునుగాక యనిరి. 

నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 20:9 => యెహోవా, రకిష్ంచుము మేము మొఱఱ్పెటుట్నపుడు రాజు మాకుతత్రమిచుచ్ను గాక. 

కీరత్నలు 62:9 => అలుప్లైనవారు వటిట్ ఊపిరియై యునాన్రు. ఘనులైనవారు మాయసవ్రూపులు 

తార్సులో వారందరు తేలిపోవుదురు వటిట్ ఊపిరికనన్ అలకనగా ఉనాన్రు 

కీరత్నలు 72:15 => అతడు చిరంజీవియగును, షేబ బంగారము అతనికి ఇయయ్బడును. అతని 

కేష్మమునకై జనులు నితయ్ము పార్రథ్న చేయుదురు దినమంతయు అతని పొగడుదురు. 

కీరత్నలు 95:1 => రండి యెహోవానుగూరిచ్ ఉతాస్హధవ్ని చేయుదము మన రక్షణ దురగ్మునుబటిట్ 

సంతోషగానము చేయుదము 

కీరత్నలు 98:4 => సరవ్భూజనులారా, యెహోవానుబటిట్ ఉతస్హించుడి ఆరాభ్టముతో 

సంతోషగానము చేయుడి కీరత్నలు పాడుడి. 
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కీరత్నలు 118:26 => యెహోవాపేరట వచుచ్వాడు ఆశీరావ్దమొందును గాక యెహోవా 

మందిరములోనుండి మిముమ్ దీవించుచునాన్ము. 

దానియేలు 2:4 => కలీద్యులు సిరియా బాషతో ఇటల్నిరి రాజు చిరకాలము జీవించునుగాక. తమరి 

దాసులకు కల సెలవియుయ్డి; మేము దాని భావమును తెలియజేసెదము. 

జెఫనాయ్ 3:14 => సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, జయధవ్ని 

చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 11:3 => అని ఆయనను అడుగుటకు తన శిషుయ్లనంపెను. 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 
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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. 

వచనము 13 

నా మందిరము పార్రథ్న మందిరమనబడును అని వార్యబడియునన్ది, అయితే మీరు దానిని దొంగల 

గుహగా చేసెడివారనెను. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

రూతు 1:19 => వారు బేతెల్హేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరి వారందరు వారియొదద్కు గుంపుకూడి 

వచిచ్ఈమె నయోమి గదా అని అనుకొనుచుండగా 

1 సమూయేలు 16:4 => సమూయేలు యెహోవా ఇచిచ్న సెలవు చొపుప్న బేతెల్హేమునకు వెళె ల్ను. ఆ 

ఊరి పెదద్లు అతని రాకకు భయపడి సమాధానముగా వచుచ్చునాన్వా అని అడుగగా 

యోహాను 12:16 => ఆయన శిషుయ్లు ఈ మాటలు మొదట గర్హింపలేదు గాని యేసు 

మహిమపరచబడినపుప్డు అవి ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడెననియు, వారాయనకు వాటిని చేసిరనియు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనిరి. 

యోహాను 12:17 => ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని 

లేపినపుప్డు, ఆయనతో కూడ ఉండిన జనులు సాక్షయ్మిచిచ్రి. 

యోహాను 12:18 => అందుచేత ఆయన ఆ సూచక కిర్య చేసెనని జనులు విని ఆయనను 

ఎదురొక్నబోయిరి. 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

పరమగీతము 3:6 => ధూమ సత్ంభములవలె అరణయ్మారగ్ముగా వచుచ్ ఇది ఏమి? గోపరసముతోను 

సాంబార్ణితోను వరత్కులముమ్ వివిధమైన సుగంధ చూరణ్ములతోను పరిమళించుచు వచుచ్ ఇది ఏమి?  
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యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

లూకా 5:21 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 

లూకా 9:9 => అపుప్డు హేరోదు నేను యోహానును తలగొటిట్ంచితిని గదా; యెవనిగూరిచ్ యిటిట్ 

సంగతులు వినుచునాన్నో అతడెవడో అని చెపిప్ ఆయనను చూడగోరెను. 

లూకా 20:2 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ము చేయుచునాన్వో, యీ అధికారము నీకెవడు 

ఇచెచ్నో మాతో చెపుప్మని ఆయనను అడిగిరి. 

యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

పరమగీతము 5:9 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి? 

నీవు మాచేత పర్మాణము చేయించుకొనుటకు వేరు పిర్యునికనన్ నీ పిర్యుని విశేషమేమి?  

మారుక్ 11:11 => ఆయన యెరూషలేమునకు వచిచ్ దేవాలయములో పర్వేశించి, చుటుట్ 

సమసత్మును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 

లూకా 18:36 => జనసమూహము దాటిపోవుచునన్టుట్ వాడు చపుప్డు విని ఇది ఏమని అడుగగా 

యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

వచనము 14 

గుర్డిడ్వారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన వారిని సవ్సథ్పరచెను. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15 => హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ 

మళిల్ నా దేవుడైన యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:16 => ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని 

చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీ మధయ్ను నావంటి పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు 

వినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:17 => మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. వారు చెపిప్న మాట 

మంచిది; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:18 => వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు 

పుటిట్ంచెదను; అతని నోట నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు 

వారితో చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19 => అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని 

దానిగూరిచ్ విచారణ చేసెదను. 
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లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

యోహాను 7:40 => జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ పర్వకత్యే 

అనిరి; 

యోహాను 9:17 => కాబటిట్ వారు మరల ఆ గుర్డిడ్వానితో అతడు నీ కనున్లు తెరచినందుకు 

నీవతనిగూరిచ్ యేమనుకొనుచునాన్వని యడుగగా వాడు ఆయన ఒక పర్వకత్ అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22 => మోషే యిటల్నెను పర్భువైన దేవుడు నావంటి యొక పర్వకత్ను మీ 

సహోదరులలోనుండి మీకొరకు పుటిట్ంచును; ఆయన మీతో ఏమి చెపిప్నను అనిన్ విషయములలో 

మీరాయన మాట వినవలెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23 => ఆ పర్వకత్ మాట విననివాడు పర్జలలో ఉండకుండ 

సరవ్నాశనమగుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37 => నావంటి యొక పర్వకత్ను దేవుడు మీ సహోదరులలో మీకు 

పుటిట్ంచును అని ఇశార్యేలీయులతో చెపిప్న మోషే యితడే. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

యోహాను 1:45 => ఫిలిపుప్ నతనయేలును కనుగొని ధరమ్శాసత్రములో మోషేయు పర్వకత్లును 

ఎవరినిగూరిచ్ వార్సిరో ఆయనను కనుగొంటిమి; ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేయుడగు యేసు 

అని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 6:14 => ఆ మనుషుయ్లు యేసు చేసిన సూచక కిర్యను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు 

రాబోవు పర్వకత్ ఈయనే అని చెపుప్కొనిరి.  
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మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మారుక్ 6:15 => ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, 

పర్వకత్లలో ఒకనివలె నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 14:67 => పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును 

నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను. 

లూకా 18:36 => జనసమూహము దాటిపోవుచునన్టుట్ వాడు చపుప్డు విని ఇది ఏమని అడుగగా 

లూకా 24:19 => ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన యేసును గూరిచ్న 

సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి యెదుటను కిర్యలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల 

పర్వకత్యై యుండెను. 

యోహాను 7:39 => తనయందు విశావ్సముంచువారు పొందబోవు ఆతమ్నుగూరిచ్ ఆయన ఈ మాట 

చెపెప్ను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు గనుక ఆతమ్ ఇంకను అనుగర్హింపబడియుండలేదు. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7 => అంతట అందరు విభార్ంతినొంది ఆశచ్రయ్పడి ఇదిగో 

మాటలాడుచునన్ వీరందరు గలిలయులు కారా?  

వచనము 15 

కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు కుమారునికి జయము అని 

దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో మండిపడి 
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మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మారుక్ 11:11 => ఆయన యెరూషలేమునకు వచిచ్ దేవాలయములో పర్వేశించి, చుటుట్ 

సమసత్మును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 

మారుక్ 11:15 => వారు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన దేవాలయములో పర్వేశించి, 

దేవాలయములో కర్య వికర్యములు చేయువారిని వెళల్గొటట్ నారంభించి, రూకలు మారుచ్వారి 

బలల్లను, గువవ్లముమ్వారి పీటలను పడదోర్సి 

లూకా 19:45 => ఆయన దేవాలయములో పర్వేశించి అందులో వికర్యము చేయువారితో నా 

మందిరము పార్రథ్న మందిరము అని వార్యబడియునన్ది.  

లూకా 19:46 => అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరని చెపిప్ వారిని 

వెళల్గొటట్నారంభించెను. 

యోహాను 2:14 => దేవాలయములో ఎడల్ను గొఱఱ్లను పావురములను అముమ్వారును రూకలు 

మారుచ్వారును కూరుచ్ండుట చూచి 

యోహాను 2:15 => తార్ళల్తో కొరడాలుచేసి, గొఱఱ్లను ఎడల్ననిన్టిని దేవాలయములోనుండి తోలివేసి, 

రూకలు మారుచ్వారి రూకలు చలిల్వేసి, వారి బలల్లు పడదోర్సి 

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 2:17 => ఆయన శిషుయ్లు నీ యింటిని గూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచునని 

వార్యబడియునన్టుట్ జాఞ్పకము చేసికొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:24 => మారగ్ము దీరఘ్ముగా నునన్ందున, అనగా యెహోవా తన 

నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లము మికిక్లి దూరముగా నునన్ందున, నీవు వాటిని 
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మోయలేనియెడల నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించునపుప్డు, వాటిని వెండికి మారిచ్ ఆ వెండిని 

చేతపటుట్కొని, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:25 => నీ దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ నీవు 

కోరు దేనికైనను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:26 => ఎదుద్లకేమి గొఱఱ్లకేమి దార్కాష్రసమునకేమి మదయ్మునకేమి 

నీవు కోరు దానికి ఆ వెండినిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ 

యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను. 

లేవీయకాండము 1:14 => అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల 

తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

లేవీయకాండము 5:7 => అతడు గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన 

అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 5:11 => రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు పావురపు పిలల్లైనను తనకు 

దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి 

రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి 

దానిమీద ఉంచవలదు. 

లేవీయకాండము 12:6 => కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుదిధ్దినములు 

సంపూరిత్యైన తరువాత ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

తీసికొనిరావలెను.  

లేవీయకాండము 12:8 => ఆమె గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

యాజకుడు ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.  
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లేవీయకాండము 14:22 => వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు 

పిలల్లనేగాని, అనగా పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 

లేవీయకాండము 14:30 => అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు 

పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని నరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:14 => ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను తీసికొని పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

యాజకుని కపప్గింపవలెను. 

లేవీయకాండము 15:29 => ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. 

లూకా 2:24 => పర్భువు ధరమ్శాసత్రమందు చెపప్బడినటుట్ గువవ్ల జతనైనను రెండు పావురపు 

పిలల్లనైనను బలిగా సమరిప్ంచుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:26 => ఎదుద్లకేమి గొఱఱ్లకేమి దార్కాష్రసమునకేమి మదయ్మునకేమి 

నీవు కోరు దానికి ఆ వెండినిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ 

యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 

యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

ఎజార్ 7:17 => తడవు చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను పొటే ల్ళల్ను గొఱఱ్పిలల్లను, వాటితోకూడ 

ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు 

బలిపీఠము మీద వాటిని అరిప్ంచుము. 
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నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 

లూకా 2:49 => ఆయన మీరేల ననున్ వెదకుచుంటిరి? నేను నా తండిర్ పనులమీద నుండవలెనని 

మీరెరుగరా అని వారితో చెపెప్ను; 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 7:14 => సగము పండుగైనపుప్డు యేసు దేవాలయములోనికి వెళిల్ బోధించుచుండెను. 

వచనము 16 

వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు వినుచునాన్ను; 

బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట మీరెనన్డును 

చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 
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మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

యోహాను 15:25 => అయితే ననున్ నిరే హ్తుకముగా దేవ్షించిరి అని వారి ధరమ్శాసత్రములో 

వార్యబడిన వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఈలాగు జరిగెను. 

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

యెషయా 56:7 => నా పార్రథ్న మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద 

వారరిప్ంచు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమసత్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును.  

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 11:17 => మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమసత్మైన అనయ్జనులకు 

పార్రథ్నమందిరమనబడును అని వార్యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను. 

లూకా 19:46 => అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరని చెపిప్ వారిని 

వెళల్గొటట్నారంభించెను. 

నిరగ్మకాండము 20:15 => దొంగిలకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:30 => నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను నా 

పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => వారికీలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను లేవీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి; 

ఇపుప్డు మిముమ్ను మీరు పర్తిషిఠ్ంచుకొని, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మందిరమును పర్తిషిఠ్ంచి 

పరిశుదధ్సథ్లములోనుండి నిషిదధ్ వసుత్వులననిన్టిని బయటికి కొనిపోవుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 
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యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

ఎజార్ 7:17 => తడవు చేయక నీవు ఆ దర్వయ్ముచేత ఎడల్ను పొటే ల్ళల్ను గొఱఱ్పిలల్లను, వాటితోకూడ 

ఉండవలసిన భోజనారప్ణలను పానారప్ణలనుకొని, యెరూషలేమందుండు మీ దేవుని మందిరపు 

బలిపీఠము మీద వాటిని అరిప్ంచుము. 

నెహెమాయ్ 13:7 => యెరూషలేమునకు వచిచ్ ఎలాయ్షీబు దేవుని మందిరములో టోబీయాకు ఒక గది 

యేరప్రచి చేసిన కీడంతయు తెలిసికొని 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యెషయా 1:23 => నీ అధికారులు దోర్హులు దొంగల సహవాసులు వారందరు లంచము కోరుదురు 

బహుమానములకొరకు కనిపెటుట్దురు తండిర్లేనివారి పక్షమున నాయ్యము తీరచ్రు, విధవరాండర్ 

వాయ్జెయ్ము విచారించరు.  

యిరిమ్యా 23:11 => పర్వకత్లేమి యాజకులేమి అందరును అపవితుర్లు; నా మందిరములో వారి 

చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:27 => దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహతయ్ చేయుటలోను 

మనుషుయ్లను నశింపజేయుటలోను వేటను చీలుచ్ తోడేళల్వలె ఉనాన్రు. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 

జెకరాయ్ 14:21 => యెరూషలేమునందును యూదా దేశమందును ఉనన్ పాతర్లనిన్యు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవాకు పర్తిషిట్తములగును; బలిపశువులను వధించువారందరును వాటిలో 

కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండుకొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు. 
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లూకా 19:45 => ఆయన దేవాలయములో పర్వేశించి అందులో వికర్యము చేయువారితో నా 

మందిరము పార్రథ్న మందిరము అని వార్యబడియునన్ది.  

యోహాను 2:16 => పావురములు అముమ్ వారితో వీటిని ఇకక్డ నుండి తీసికొనిపొండి; నా తండిర్ 

యిలుల్ వాయ్పారపుటిలుల్గా చేయకుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

వచనము 17 

వారిని విడిచి పటట్ణమునుండి బయలుదేరి బేతనియకు వెళిల్ అకక్డ బసచేసెను. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

మతత్యి 11:4 => యేసు వారిని చూచి మీరు వెళిల్, వినన్వాటిని కనన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. 
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మతత్యి 11:5 => గుర్డిడ్వారు చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు 

శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటివారు వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ 

పర్కటింపబడుచునన్ది. 

యెషయా 35:5 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరవబడును చెవిటివారి చెవులు విపప్బడును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2 => పుటిట్నది మొదలుకొని కుంటివాడైన యొక మనుషుయ్డు 

మోసికొనిపోబడుచుండెను. వాడు దేవాలయములోనికి వెళుల్వారిని భిక్షమడుగుటకు కొందరు 

పర్తిదినము వానిని శృంగారమను దేవాలయపు దావ్రమునొదద్ ఉంచుచు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3 => పేతురును యోహానును దేవాలయములో పర్వేశింపబోవునపుప్డు 

వాడు చూచి భిక్షమడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:4 => పేతురును యోహానును వానిని తేరిచూచి మాతటుట్ చూడుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:5 => వాడు వారియొదద్ ఏమైన దొరుకునని కనిపెటుట్చు వారియందు 

లక్షయ్ముంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6 => అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నాయొదద్ లేవుగాని నాకు 

కలిగినదే నీకిచుచ్చునాన్ను; నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమున నడువుమని చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7 => వాని కుడిచెయియ్ పటుట్కొని లేవనెతెత్ను; వెంటనే వాని పాదములును 

చీలమండలును బలము పొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:8 => వాడు దిగుగ్న లేచి నిలిచి నడిచెను; నడుచుచు గంతులు వేయుచు 

దేవుని సుత్తించుచు వారితోకూడ దేవాలయములోనికి వెళె ల్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9 => వాడు నడుచుచు దేవుని సుత్తించుట పర్జలందరు చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38 => అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుదాధ్తమ్తోను 

శకిత్తోను అభిషేకించెననునదియే. దేవుడాయనకు తోడైయుండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు, 

అపవాదిచేత (అనగా సాతానుచే) పీడింపబడిన వారినందరిని సవ్సథ్పరచుచు సంచరించుచుండెను 
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యెషయా 35:6 => కుంటివాడు దుపిప్వలె గంతులువేయును మూగవాని నాలుక పాడును 

అరణయ్ములో నీళుల్ ఉబుకును అడవిలో కాలువలు పారును 

మతత్యి 15:31 => మూగవారు మాటలాడుటయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు 

నడుచుటయును గుర్డిడ్వారు చూచుటయును జనసమూహము చూచి ఆశచ్రయ్పడి ఇశార్యేలు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 10:52 => అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. 

వెంటనే వాడు తోర్వను ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

లూకా 7:22 => అపుప్డాయన మీరు వెళిల్, కనన్వాటిని వినన్వాటిని యోహానుకు తెలుపుడి. గుర్డిడ్వారు 

చూపు పొందుచునాన్రు, కుంటివారు నడుచుచునాన్రు, కుషఠ్రోగులు శుదుధ్లగుచునాన్రు, చెవిటి వారు 

వినుచునాన్రు, చనిపోయినవారు లేపబడుచునాన్రు, బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది 

లూకా 18:43 => వెంటనే వాడు చూపుపొంది దేవుని మహిమపరచుచు ఆయనను వెంబడించెను. 

పర్జలందరు అది చూచి దేవుని సోత్తర్ము చేసిరి. 

వచనము 18 

ఉదయమందు పటట్ణమునకు మరల వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను. 

మతత్యి 21:23 => ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును 

పర్జల పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ 

అధికారమెవడు నీకిచెచ్నని అడుగగా 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:59 => పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని 

ఆయనకు విరోధముగా అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 
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మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:20 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, 

యేసును సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 20:1 => ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయములో పర్జలకు బోధించుచు సువారత్ను 

పర్కటించుచునన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పెదద్లతోకూడ ఆయన మీదికివచిచ్ 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 
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యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 11:57 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవనికైనను 

తెలిసియునన్యెడల తాము ఆయనను పటుట్కొనగలుగుటకు తమకు తెలియజేయవలెనని ఆజాఞ్పించి 

యుండిరి. 

యోహాను 12:19 => కావున పరిసయుయ్లు ఒకరితో ఒకరు మన పర్యతన్ములెటుల్ 

నిష పర్యోజనమైపోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంట పోయినదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

మతత్యి 22:42 => కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. 

వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెపిప్రి. 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

యోహాను 4:1 => యోహానుకంటె యేసు ఎకుక్వమందిని శిషుయ్లనుగా చేసికొని వారికి 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ సంగతి పరిసయుయ్లు వినిరని పర్భువునకు తెలిసినపప్డు 

1 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 
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నెహెమాయ్ 12:43 => మరియు దేవుడు తమకు మహానందము కలుగజేసెనని ఆ దినమున వారు 

గొపప్ బలులను అరిప్ంచి సంతోషించిరి. వారి భారయ్లు పిలల్లుకూడ సంతోషించిరి. అందువలన 

యెరూషలేములో పుటిట్న ఆనందధవ్ని బహు దూరమునకు వినబడెను. 

కీరత్నలు 20:9 => యెహోవా, రకిష్ంచుము మేము మొఱఱ్పెటుట్నపుడు రాజు మాకుతత్రమిచుచ్ను గాక. 

కీరత్నలు 148:12 => యౌవనులు కనయ్లు వృదుధ్లు బాలురు 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

యిరిమ్యా 26:7 => యిరీమ్యా యీ మాటలను యెహోవా మందిరములో పలుకుచుండగా 

యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును వినిరి. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

వచనము 19 

అపుప్డు తోర్వపర్కక్ను ఉనన్ యొక అంజూరపుచెటుట్ను చూచి, దానియొదద్కు రాగా, దానియందు 

ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీవు కాపు 

కాయకుందువుగాక అని చెపెప్ను. తత క్షణమే ఆ అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెను 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 
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లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మారుక్ 2:25 => అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును 

ఆకలిగొనినందున దావీదునకు అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 
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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. 

కీరత్నలు 8:2 => శతుర్వులను పగతీరుచ్కొనువారిని మానిప్వేయుటకై నీ విరోధులనుబటిట్ 

బాలురయొకక్యు చంటి పిలల్లయొకక్యు సుత్తుల మూలమున నీవు ఒక దురగ్మును 

సాథ్పించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 148:12 => యౌవనులు కనయ్లు వృదుధ్లు బాలురు 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

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. 

1 కొరిందీయులకు 1:27 => ఏ శరీరియు దేవుని యెదుట అతిశయింపకుండునటుల్, 
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హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

వచనము 20 

శిషుయ్లదిచూచి ఆశచ్రయ్పడి అంజూరపుచెటుట్ ఎంత తవ్రగా ఎండిపోయెనని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 

హోషేయ 9:12 => వారు తమ పిలల్లను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్లములో 

వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 

మారుక్ 3:7 => యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ 

జనసమూహము ఆయనను వెంబడించెను, 

లూకా 8:37 => గెరసీనీయుల పార్ంతములలోనుండు జనులందరు బహు భయాకార్ంతులైరి గనుక 

తముమ్ను విడిచిపొమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి. ఆయన దోనెయెకిక్ తిరిగి వెళుల్చుండగా, దయయ్ములు 

వదలిపోయిన మనుషుయ్డు, ఆయనతో కూడ తనున్ ఉండనిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 8:38 => అయితే ఆయన నీవు నీ యింటికి తిరిగివెళిల్, దేవుడు నీకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు చేసెనో 

తెలియజేయుమని వానితో చెపిప్ వానిని పంపివేసెను; వాడు వెళిల్ యేసు తనకెటిట్ గొపప్కారయ్ములు 

చెసెనో ఆ పటట్ణమందంతటను పర్కటించెను 

యోహాను 11:18 => బేతనియ యెరూషలేమునకు సమీపమై యుండెను; దానికి ఇంచుమించు 

కోసెడు దూరము 

మారుక్ 11:11 => ఆయన యెరూషలేమునకు వచిచ్ దేవాలయములో పర్వేశించి, చుటుట్ 

సమసత్మును చూచి, సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 
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మారుక్ 11:19 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన పటట్ణములోనుండి బయలుదేరెను. 

లూకా 10:38 => అంతట వారు పర్యాణమైపోవుచుండగా, ఆయన యొక గార్మములో 

పర్వేశించెను. మారత్ అను ఒక సతరీ ఆయనను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

యోహాను 11:1 => మరియ, ఆమె సహోదరియైన మారత్, అనువారి గార్మమైన బేతనియలోనునన్ 

లాజరు అను ఒకడు రోగి యాయెను. 

యోహాను 11:18 => బేతనియ యెరూషలేమునకు సమీపమై యుండెను; దానికి ఇంచుమించు 

కోసెడు దూరము 

యోహాను 12:1 => కాబటిట్ యేసు తాను మృతులలోనుండి లేపిన లాజరు ఉనన్ బేతనియకు 

పసాక్పండుగకు ఆరు దినములు ముందుగా వచెచ్ను. అకక్డ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి. 

యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

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 

మతత్యి 26:6 => యేసు బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట నునన్పుప్డు,  

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 

యోహాను 12:36 => మీరు వెలుగు సంబంధులగునటుల్ మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు 

విశావ్సముంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 21 

అందుకు యేసు మీరు విశావ్సముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ అంజూరపుచెటుట్నకు జరిగిన 

దానిని చేయుట మాతర్మే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుదువు 

గాకని చెపిప్నయెడల ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను 
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మారుక్ 11:12 => మరునాడు వారు బేతనియనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొని 

మారుక్ 11:13 => ఆకులుగల ఒక అంజూరపు చెటుట్ను దూరమునుండి చూచి, దానిమీద ఏమైనను 

దొరకునేమో అని వచెచ్ను. దానియొదద్కు వచిచ్ చూడగా, ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు; 

ఏలయనగా అది అంజూరపు పండల్కాలము కాదు. 

మతత్యి 4:2 => నలువది దినములు నలువది రాతుర్లు ఉపవాసముండిన పిమమ్ట ఆయన 

ఆకలిగొనగా 

మతత్యి 12:1 => ఆ కాలమందు యేసు విశార్ంతిదినమున పంటచేలలో పడి వెళుల్చుండగా ఆయన 

శిషుయ్లు ఆకలిగొని వెనున్లు తుర్ంచి తినసాగిరి. 

లూకా 4:2 => అపవాది చేత శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినములలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి 

తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 

యెషయా 29:17 => ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను పర్దేశము ఫలవంతమైన 

పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము వనమని యెంచబడును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:10 => అతడు మికిక్లి ఆకలిగొని భోజనము చేయగోరెను; ఇంటివారు 

సిదధ్ము చేయుచుండగా అతడు పరవశుడై 

వచనము 22 

మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) నమిమ్నయెడల మీరు 

వాటిననిన్టిని పొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

Page  of 2603 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

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 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 
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మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

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. 

2 పేతురు 2:20 => వారు పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన అనుభవజాఞ్నముచేత ఈ 

లోకమాలినయ్ములను తపిప్ంచుకొనిన తరువాత మరల వాటిలో చికుక్బడి వాటిచేత 

జయింపబడినయెడల, వారి కడవరి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె మరి చెడ డ్దగును. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

2 పేతురు 2:22 => కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు 

మళిల్నటుట్ను అను నిజమైన సామితె చొపుప్న వీరికి సంభవించెను. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 
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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, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 20:19 => నీవు ఒక పురమును లోపరచుకొనుటకు దానిమీద యుదధ్ము 

చేయుచు అనేక దినములు ముటట్డివేయునపుప్డు, దాని చెటుల్ గొడ డ్లిచేత పాడుచేయకూడదు; వాటి 

పండుల్ తినవచుచ్నుగాని వాటిని నరికివేయకూడదు; నీవు వాటిని ముటట్డించుటకు పొలములోని చెటుల్ 

నరులా? అటిట్ చెటల్ను నీవు కొటట్కూడదు. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

పరమగీతము 6:6 => నీ పలువరుస కతెత్ర వేయబడినవియు కడుగబడి యపుప్డే పైకి వచిచ్నవియునై 

జోడుజోడు పిలల్లు కలిగి ఒకదానినైన పోగొటుట్కొనక సుఖముగానునన్ గొఱఱ్ల కదుపులను 

పోలియునన్వి.  

యెషయా 1:30 => మీరు ఆకులు వాడు మసత్కివృక్షమువలెను నీరులేని తోటవలెను అగుదురు. 

యెషయా 29:17 => ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను పర్దేశము ఫలవంతమైన 

పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము వనమని యెంచబడును.  

యిరిమ్యా 8:13 => దార్క్షచెటుట్న ఫలములు లేకుండునటుల్ను, అంజూరపుచెటుట్న అంజూరపు పండుల్ 

లేకుండునటుల్ను, ఆకులు వాడిపోవునటుల్ను నేను వారిని బొతిత్గా కొటిట్వేయుచునాన్ను; వారిమీదికి 

వచుచ్వారిని నేనాలాగున పంపుచునాన్ను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 17:10 => అది నాటబడినను వృదిధ్పొందునా? తూరుప్గాలి దానిమీద విసరగా అది 

బొతిత్గా ఎండిపోవును, అది నాటబడిన పాదిలోనే యెండిపోవును. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 
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మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మారుక్ 11:13 => ఆకులుగల ఒక అంజూరపు చెటుట్ను దూరమునుండి చూచి, దానిమీద ఏమైనను 

దొరకునేమో అని వచెచ్ను. దానియొదద్కు వచిచ్ చూడగా, ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు; 

ఏలయనగా అది అంజూరపు పండల్కాలము కాదు. 

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

వచనము 23 

ఆయన దేవాలయములోనికి వచిచ్ బోధించుచుండగా పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును 

ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? ఈ అధికారమెవడు 

నీకిచెచ్నని అడుగగా 

యెషయా 40:6 => ఆలకించుడి, పర్కటించుమని యొకడు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు నేనేమి 

పర్కటింతునని మరి యొకడడుగుచునాన్డు. సరవ్శరీరులు గడిడ్యై యునాన్రు వారి అందమంతయు 

అడవిపువువ్వలె ఉనన్ది  
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యెషయా 40:7 => యెహోవా తన శావ్సము దానిమీద ఊదగా గడిడ్ యెండును పువువ్ వాడును 

నిశచ్యముగా జనులు గడిడ్వంటివారే.  

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

మారుక్ 11:20 => పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని 

యెండియుండుట చూచిరి. 

మారుక్ 11:21 => అపుప్డు పేతురు ఆ సంగతి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు 

శపించిన అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యాకోబు 1:10 => ఏలయనగా ఇతడు గడిడ్పువువ్వలె గతించిపోవును.  

యాకోబు 1:11 => సూరుయ్డుదయించి, వడగాలి కొటిట్, గడిడ్ని మాడిచ్వేయగా దాని పువువ్ రాలును, 

దాని సవ్రూప సౌందరయ్మును నశించును; ఆలాగే ధనవంతుడును తన పర్యతన్ములలో వాడి 

పోవును. 

దానియేలు 4:26 => చెటుట్యొకక్ మొదుద్నుండనియుయ్డని వారు చెపిప్రిగదా దానివలన సరోవ్నన్తుడు 

అధికారియని నీవు తెలిసికొనినమీదట నీ రాజయ్ము నీకు మరల ఖాయముగ వచుచ్నని తెలిసికొముమ్. 

మతత్యి 7:19 => మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తిచెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

లూకా 13:6 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక మనుషుయ్ని దార్క్షతోటలో 

అంజూరపు చెటొట్కటి నాటబడియుండెను. అతడు దాని పండుల్ వెదక వచిచ్నపుప్డు ఏమియు 

దొరకలేదు 

వచనము 24 

యేసు నేనును మిముమ్నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో చెపిప్నయెడల, నేనును ఏ 

అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 17:20 => అందుకాయన మీ అలప్విశావ్సముచేతనే ; మీకు ఆవగింజంత 

విశావ్సముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇకక్డనుండి అకక్డికి పొమమ్నగానే అది పోవును; 
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మారుక్ 11:22 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మీరు దేవునియందు విశావ్సముంచుడి. 

మారుక్ 11:23 => ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని 

చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది 

జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:6 => పర్భువు మీరు ఆవగింజంత విశావ్సము గలవారైతే ఈ కంబళిచెటుట్ను చూచి నీవు 

వేళల్తోకూడ పెలల్గింపబడి సముదర్ములో నాటబడుమని చెపుప్నపుప్డు అది మీకు లోబడును. 

లూకా 17:7 => దునున్వాడు గాని మేపువాడు గాని మీలో ఎవనికైన ఒక దాసుడుండగా, వాడు 

పొలములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నీవు ఇపప్డే వెళిల్ భోజనము చేయుమని వానితో చెపుప్నా? చెపప్డు. 

రోమీయులకు 4:19 => మరియు అతడు విశావ్సమునందు బలహీనుడు కాక, రమారమి నూరేండల్ 

వయసుస్గలవాడైయుండి, అపప్టికి తన శరీరము మృతతులయ్మైనటుట్ను, శారాగరభ్మును 

మృతతులయ్మైనటుట్ను ఆలోచించెను గాని, 

రోమీయులకు 4:20 => అవిశావ్సము వలన దేవుని వాగాద్నమునుగూరిచ్ సందేహింపక 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

సంఖాయ్కాండము 20:8 => నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ 

సమాజమును పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు 

వారి కొరకు నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 
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యెహోషువ 10:14 => యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి 

ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా 

యుదధ్ము చేసెను. 

యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

యెహెజేక్లు 37:4 => అందుకాయన పర్వచనమెతిత్ యెండిపోయిన యీ యెముకలతో ఇటల్నుము 

ఎండిపోయిన యెముకలారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. 

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 14:29 => ఆయన రమమ్నగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొదద్కు వెళుల్టకు నీళల్మీద నడచెను 

గాని 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

యోహాను 14:12 => నేను తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్ను గనుక నేను చేయు కిర్యలు నాయందు 

విశావ్సముంచువాడును చేయును, వాటికంటె మరి గొపప్వియు అతడు చేయునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 తిమోతి 2:8 => కావున పర్తి సథ్లమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, 

పవితర్మైనచేతులెతిత్ పార్రథ్న చేయవలెనని కోరుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

వచనము 25 

యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే 

మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

మతత్యి 7:7 => అడుగుడి మీకియయ్బడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తటుట్డి మీకు తీయబడును. 

మతత్యి 7:11 => పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ తనున్ అడుగువారికి అంతకంటె ఎంతో 

నిశచ్యముగా మంచి యీవులనిచుచ్ను. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మారుక్ 11:24 => అందుచేత పార్రథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను 

పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:8 => అతడు తన సేన్హితుడైనందున లేచి ఇయయ్కపోయినను, అతడు సిగుగ్మాలి మాటి 

మాటికి అడుగుటవలననైనను లేచి అతనికి కావలసినవనిన్యు ఇచుచ్ను అని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 11:10 => అడుగు పర్తివానికియయ్బడును, వెదకువానికి దొరకును, తటుట్వానికి తీయబడునని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:13 => మీరు నా నామమున దేనినడుగుదురో తండిర్ కుమారునియందు 

మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. 

యోహాను 15:7 => నాయందు మీరును మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల మీకేది 

యిషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును. 

యోహాను 16:24 => ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము 

పరిపూరణ్మగునటుల్ అడుగుడి, మీకు దొరకును. 

యాకోబు 5:16 => మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒపుప్కొనుడి; మీరు సవ్సథ్త పొందునటుల్ 

ఒకనికొరకు ఒకడు పార్రథ్న చేయుడి. నీతిమంతుని విజాఞ్పన మనఃపూరవ్కమైనదై బహు బలము గలదై 

యుండును. 

1 యోహాను 3:22 => ఆయన ఆజఞ్ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ నామమును 

నముమ్కొని, ఆయన మనకు ఆజఞ్నిచిచ్న పర్కారముగా ఒకనినొకడు పేర్మింపవలెననునదియే. 

1 యోహాను 5:14 => మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని 

మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:15 => తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను 

చూచినయెడల అతడు వేడుకొనును; అతనిబటిట్ దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసినవారికి 
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జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అటిట్దానిగూరిచ్ వేడుకొనవలెనని నేను 

చెపుప్టలేదు. 

ఆదికాండము 20:17 => అబార్హాము దేవుని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అబీమెలెకును అతని భారయ్ను 

అతని దాసీలను బాగుచేసెను; వారు పిలల్లు కనిరి. 

యెహోషువ 10:14 => యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి 

ముందేగాని దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా 

యుదధ్ము చేసెను. 

1 రాజులు 17:20 => యెహోవా నా దేవా, ననున్ చేరుచ్కొనిన యీ విధవరాలి కుమారుని 

చంపునంతగా ఆమెమీదికి కీడు రాజేసితివా అని యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్ 

యోబు 22:28 => మరియు నీవు దేనినైన యోచనచేయగా అది నీకు సిథ్రపరచబడును నీ 

మారగ్ములమీద వెలుగు పర్కాశించును. 

కీరత్నలు 20:4 => నీ కోరికను సిదిధ్ంపజేసి నీ ఆలోచన యావతుత్ను సఫలపరచును గాక. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 9:23 => అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

యోహాను 15:16 => మీరు ననున్ ఏరప్రచుకొనలేదు; మీరు నా పేరట తండిర్ని ఏమి అడుగుదురో 

అది ఆయన మీకనుగర్హించునటుల్ మీరు వెళిల్ ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును నేను 

మిముమ్ను ఏరప్రచుకొని నియమించితిని. 

యోహాను 16:23 => ఆ దినమున మీరు దేనిగూరిచ్యు ననున్ అడుగరు; మీరు తండిర్ని నా పేరట 

ఏమి అడిగినను ఆయన మీకు అనుగర్హించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16 => ఆయన నామమందలి విశావ్సము మూలముగా ఆయన నామమే 

మీరు చూచి యెరిగియునన్ వీనిని బలపరచెను; ఆయనవలన కలిగిన విశావ్సమే మీ అందరియెదుట 

వీనికి ఈ పూరణ్సవ్సథ్త కలుగజేసెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31 => వారు పార్రథ్న చేయగానే వారు కూడియునన్ చోటు కంపించెను; 

అపుప్డు వారందరు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై దేవుని వాకయ్మును ధైరయ్ముగా బోధించిరి. 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 1:6 => అయితే అతడు ఏమాతర్మును సందేహింపక విశావ్సముతో అడుగవలెను; 

సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముదర్ తరంగమును పోలియుండును. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

వచనము 26 

మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు యోహానును పర్వకత్ అని 

యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మారుక్ 11:27 => వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో 

తిరుగుచుండగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 
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లూకా 19 :47 => ఆయన పర్తిదినమును దేవాలయములో బోధించుచునన్పుప్డు , 

పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలలో పర్ధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి 

గాని 

లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

లూకా 20:1 => ఆ దినములలో ఒకనాడు ఆయన దేవాలయములో పర్జలకు బోధించుచు సువారత్ను 

పర్కటించుచునన్పుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పెదద్లతోకూడ ఆయన మీదికివచిచ్ 

లూకా 20:2 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ము చేయుచునాన్వో, యీ అధికారము నీకెవడు 

ఇచెచ్నో మాతో చెపుప్మని ఆయనను అడిగిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:1 => అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను 

కుమారులు నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:2 => నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె 

ముందుగా చనిపోయిరి గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:3 => దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు 

సంతతివారిలో అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:4 => వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె 

ఎలియాజరు సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో 

పదునారుగురు తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది 

తమ తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 
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అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:7 => మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:8 => మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:9 => అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:10 => ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:11 => తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది 

ఎలాయ్షీబునకు,  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:12 => పండెర్ండవది యాకీమునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:13 => పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:14 => పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:15 => పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:16 => పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:17 => ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది 

గామూలునకు, 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:18 => ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది 

మయజాయ్కు పడెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:19 => ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు 

అహరోనునకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డ పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో 

పర్వేశించి చేయవలసిన సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 

నిరగ్మకాండము 2:14 => అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని 

కొటుట్చునాన్వని అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన 
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వాడెవడు? నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. 

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:27 => అయినను తన పొరుగువానికి అనాయ్యము చేసినవాడు మా మీద 

అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నినున్ నియమించిన వాడెవడు? 

సంఖాయ్కాండము 16:7 => అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. 

లేవి కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:16 => అతడు అమజాయ్తో మాటలాడుచుండగా రాజు అతని చూచి నీవు 

రాజుయొకక్ ఆలోచనకరత్లలో ఒకడవైతివా? ఊరకొనుము; నేను నినున్ చంపనేల అని చెపప్గా ఆ 

పర్వకత్ నీవు ఈలాగున చేసి నా ఆలోచనను అంగీకరింపకపోవుట చూచి దేవుడు నినున్ 

నశింపజేయనుదేద్శించి యునాన్డని నాకు తెలియునని చెపిప్ యూరకొనెను. 

ఎజార్ 5:3 => అంతట నది యివతల అధికారియైన తతెత్నైయును షెతరోబ్జన్యియును వారి 

పక్షముననునన్ వారును యూదులయొదద్కు వచిచ్ఈ మందిరమును కటుట్టకును ఈ పార్కారమును 

నిలుపుటకును ఎవరు మీకు సెలవిచిచ్రని అడుగగా 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 29:26 => వెఱిఱ్వారై తముమ్ను తాము పర్వకత్లనుగా ఏరప్రచుకొనువారిని నీవు సంకెళల్చేత 

బంధించి బొండలో వేయించినటుల్గా, యాజకుడైన యెహోయాదాకు పర్తిగా యెహోవా మందిర 

విషయములలో పై విచారణకరత్యగు యాజకునిగా యెహోవా నినున్ నియమించెనని యెరూషలేములో 
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నునన్ పర్జలకందరికిని యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడగు జెఫనాయ్కును యాజకులకందరికిని 

నీవు నీ పేరటనే పతిర్కలను పంపితివే. 

ఆమోసు 7:10 => అపుప్డు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజాయ్ ఇశార్యేలురాజైన యరొబామునకు 

వరత్మానము పంపి ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఆమోసు నీ మీద కుటర్ చేయుచునాన్డు; 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 20:4 => మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డి, యేమి నాయ్యమో అది మీకితుత్నని వారితో 

చెపప్గా వారును వెళిల్రి. 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

లూకా 15:11 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. 
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లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 1:19 => నీవెవడవని అడుగుటకు యూదులు యెరూషలేమునుండి యాజకులను 

లేవీయులను యోహానునొదద్కు పంపినపుప్డు అతడిచిచ్న సాక్షయ్మిదే. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 2:18 => కాబటిట్ యూదులు నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వే; యే సూచక కిర్యను 

మాకు చూపెదవని ఆయనను అడుగగా 

యోహాను 5:12 => వారు నీ పరుపెతిత్కొని నడువుమని నీతో చెపిప్నవాడెవడని వానిని అడిగిరి. 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:20 => ఈ జీవమునుగూరిచ్న మాటలనిన్యు పర్జలతో చెపుప్డని వారితో 

అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:9 => మేము దేవుని జతపనివారమై యునాన్ము; మీరు దేవుని 

వయ్వసాయమును దేవుని గృహమునై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

వచనము 27 

అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో అదియు మీతో చెపప్ను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 
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సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

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. 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 11:29 => అందుకు యేసు నేనును మిముమ్ను ఒక మాట అడిగెదను, నాకుతత్రమియుయ్డి, 

అపుప్డు నేను ఏ అధికారమువలన వీటిని చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

వచనము 28 

మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ 

కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 
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మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 3:11 => మారుమనసుస్ నిమితత్ము నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నా 

వెనుక వచుచ్చునన్వాడు నాకంటె శకిత్మంతుడు; ఆయన చెపుప్లు మోయుటకైనను నేను పాతుర్డను 

కాను; ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 11:7 => వారు వెళిల్పోవుచుండగా యేసు యోహానునుగూరిచ్ జనసమూహములతో ఈలాగు 

చెపప్సాగెను మీరేమి చూచుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్తిరి? గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా? మరి ఏమి 

చూడ వెళిల్తిరి? 
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మతత్యి 11:8 => సనన్పు బటట్లు ధరించుకొనన్ మనుషుయ్నా? ఇదిగో సనన్పు బటట్లు 

ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా. 

మతత్యి 11:9 => మరి ఏమి చూడ వెళిల్తిరి? పర్వకత్నా? అవునుగాని పర్వకత్కంటె గొపప్వానినని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:10 => ఇదిగో నేను నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను, అతడు నీ ముందర 

నీ మారగ్మును సిదధ్పరచును. 

మతత్యి 11:11 => సతరీలు కనినవారిలో బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానుకంటె గొపప్వాడు పుటట్లేదని 

నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను పరలోకరాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె 

గొపప్వాడు. 

మతత్యి 11:12 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను దినములు మొదలుకొని యిపప్టి వరకు 

పరలోకరాజయ్ము బలాతాక్రముగా పటట్బడుచునన్ది, బలాతాక్రులు దాని నాకర్మించుకొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 11:13 => యోహాను కాలము వరకు పర్వకత్లందరును పర్వచించుచు వచిచ్రి; ధరమ్శాసత్రము 

సహా పర్వచించుచునుండెను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మతత్యి 11:15 => వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 17:13 => అపుప్డాయన బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహానునుగూరిచ్ తమతో చెపెప్నని శిషుయ్లు 

గర్హించిరి. 

మారుక్ 1:1 => దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 
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మారుక్ 1:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయుచునన్ ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మారుక్ 1:4 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

మారుక్ 1:5 => అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి 

అతనియొదద్కు వచిచ్, తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి 

మారుక్ 1:6 => యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను మిడుతలను తినువాడు. 

మారుక్ 1:7 => మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి 

ఆయన చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

మారుక్ 1:8 => నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ పర్కటించుచుండెను. 

మారుక్ 1:9 => ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచిచ్ యొరాద్నులో 

యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము పొందెను. 

మారుక్ 1:10 => వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము 

చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

మారుక్ 1:11 => మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక 

శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 11:27 => వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో 

తిరుగుచుండగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 11:28 => నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ 

యధికారము నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 
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మారుక్ 11:29 => అందుకు యేసు నేనును మిముమ్ను ఒక మాట అడిగెదను, నాకుతత్రమియుయ్డి, 

అపుప్డు నేను ఏ అధికారమువలన వీటిని చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మారుక్ 11:30 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? నాకు ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 1:11 => పర్భువు దూత ధూపవేదిక కుడివైపున నిలిచి అతనికి కనబడగా 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:14 => అతడు పర్భువు దృషిట్కి గొపప్వాడై, దార్కాష్రసమైనను మదయ్మైనను తార్గక,  

లూకా 1:15 => తన తలిల్ గరభ్మున పుటిట్నది మొదలుకొని పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై,  

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 1:67 => మరియు అతని తండిర్ జెకరాయ్ పరిశుదాధ్తమ్ పూరుణ్డై యిటుల్ పర్వచించెను 

లూకా 1:68 => పర్భువైన ఇశార్యేలు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక  
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లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

లూకా 1:71 => మన శతుర్వులనుండియు మనలను దేవ్షించు వారందరి చేతినుండియు తపిప్ంచి 

రక్షణ కలుగజేసెను. 

లూకా 1:72 => దీనినిగూరిచ్ ఆయన ఆదినుండి తన పరిశుదధ్ పర్వకత్ల నోట పలికించెను.  

లూకా 1:73 => ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుదధ్ నిబంధనను, అనగా మన 

తండిర్యైన  

లూకా 1:74 => అబార్హాముతో తాను చేసిన పర్మాణమును జాఞ్పకము చేసికొనుటకును  

లూకా 1:75 => మనము శతుర్వుల చేతినుండి విడిపింపబడి, మన జీవితకాలమంతయు 

నిరభ్యులమై, ఆయన సనిన్ధిని 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

లూకా 1:77 => మరియు ఓ శిశువా, నీవు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్వనబడుదువు మన దేవుని మహా 

వాతస్లయ్మును బటిట్ వారి పాపములను క్షమించుట వలన  

లూకా 1:78 => తన పర్జలకు రక్షణ జాఞ్నము ఆయన అనుగర్హించునటుల్ ఆయన మారగ్ములను 

సిదధ్పరచుటకై నీవు పర్భువునకు ముందుగా నడుతువు.  

లూకా 1:79 => మన పాదములను సమాధాన మారగ్ములోనికి నడిపించునటుల్ చీకటిలోను 

మరణచాఛ్యలోను కూరుచ్ండువారికి వెలుగిచుచ్టకై ఆ మహా వాతస్లయ్మునుబటిట్ పైనుండి ఆయన 

మనకు అరుణోదయ దరశ్నమనుగర్హించెను. 

లూకా 1:80 => శిశువు ఎదిగి, ఆతమ్యందు బలము పొంది, ఇశార్యేలునకు పర్తయ్క్షమగు దినము 

వరకు అరణయ్ములో నుండెను. 

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 
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లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

లూకా 3:4 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడి  

లూకా 3:5 => పర్తి పలల్ము పూడచ్బడును పర్తి కొండయు మెటట్యు పలల్ము చేయబడును వంకర 

మారగ్ములు తినన్నివగును కరకు మారగ్ములు నునన్నివగును  

లూకా 3:6 => సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణయ్ములో కేకలు వేయుచునన్ యొకని 

శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా వాకయ్ముల గర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ ఇది జరిగెను. 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:14 => సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడు ఎవనిని 

బాధపెటట్కయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయకయు, మీ జీతములతో తృపిత్పొంది యుండుడని 

వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 3:15 => పర్జలు కనిపెటుట్చు, ఇతడు కీర్సత్యి యుండునేమో అని అందరును 

యోహానునుగూరిచ్ తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా 

లూకా 3:16 => యోహాను నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను; అయితే నాకంటె 

శకిత్మంతుడొకడు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకు నేను పాతుర్డను కాను; ఆయన 

పరిశుదాధ్తమ్లోను అగిన్తోను మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను; 

లూకా 3:17 => ఆయన చేట ఆయన చేతిలో నునన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము 

చేసి, తన కొటుట్లో గోధుమలు పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ కాలిచ్వేయునని అందరితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:18 => ఇదియు గాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెపిప్ పర్జలను హెచచ్రించుచు వారికి 

సువారత్ పర్కటించుచుండెను. 

లూకా 3:19 => అయితే చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదు చేసిన సకల దుషాక్రయ్ముల నిమితత్మును, 

అతని సోదరుని భారయ్యైన హేరోదియ నిమితత్మును, యోహాను అతనిని గదిద్ంచినందుకు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 7:28 => సతరీలు కనినవారిలో యోహానుకంటె గొపప్వాడెవడును లేడు. అయినను దేవుని 

రాజయ్ములో అలుప్డైనవాడు అతనికంటె గొపప్వాడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

లూకా 7:31 => కాబటిట్ యీ తరము మనుషుయ్లను నేను దేనితో పోలుచ్దును, వారు దేనిని 

పోలియునాన్రు? 

లూకా 7:32 => సంతవీధులలో కూరుచ్ండియుండి మీకు పిలల్నగోర్వి ఊదితివిు గాని మీరు 

నాటయ్మాడరైతిరి; పర్లాపించితివిు గాని మీరేడవ్ రైతిరి అని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొని పిలుపులాట 

లాడుకొను పిలల్కాయలను పోలియునాన్రు. 
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లూకా 7:33 => బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, రొటెట్ తినకయు దార్కాష్రసము తార్గకయు వచెచ్ను గనుక 

వీడు దయయ్ము పటిట్నవాడని మీరనుచునాన్రు. 

లూకా 7:34 => మనుషయ్కుమారుడు తినుచును, తార్గుచును వచెచ్ను గనుక మీరు ఇదిగో వీడు 

తిండిపోతును మదయ్పానియు, సుంకరులకును పాపులకును సేన్హితుడును అనుచునాన్రు. 

లూకా 7:35 => అయినను జాఞ్నము జాఞ్నమని దాని సంబంధులందరినిబటిట్ తీరుప్పొందుననెను. 

యోహాను 1:6 => దేవునియొదద్నుండి పంపబడిన యొక మనుషుయ్డు ఉండెను; అతని పేరు 

యోహాను. 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:25 => వారు నీవు కీర్సుత్వైనను ఏలీయావైనను ఆ పర్వకత్వైనను కానియెడల ఎందుకు 

బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్వని అతనిని అడుగగా 

యోహాను 1:26 => యోహాను నేను నీళల్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్ను గాని నా వెనుక 

వచుచ్చునన్వాడు మీ మధయ్ ఉనాన్డు;  

యోహాను 1:27 => మీరాయననెరుగరు, ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను యోగుయ్డను 

కానని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:28 => యోహాను బాపిత్సమ్మిచుచ్చునన్ యొరాద్ను నదికి ఆవలనునన్ బేతనియలో ఈ 

సంగతులు జరిగెను. 

యోహాను 1:29 => మరువాడు యోహాను యేసు తనయొదద్కు రాగా చూచి ఇదిగో లోకపాపమును 

మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱఱ్పిలల్. 

యోహాను 1:30 => నా వెనుక ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్చునాన్డు; ఆయన నాకంటె పర్ముఖుడు గనుక 

నాకంటె ముందటివాడాయెనని నేనెవరినిగూరిచ్ చెపిప్తినో ఆయనే యీయన. 

యోహాను 1:31 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశార్యేలుకు పర్తయ్క్షమగుటకు నేను 

నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్చు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 
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యోహాను 1:32 => మరియు యోహాను సాక్షయ్మిచుచ్చు ఆతమ్ పావురమువలె ఆకాశమునుండి 

దిగివచుచ్ట చూచితిని; ఆ ఆతమ్ ఆయనమీద నిలిచెను. 

యోహాను 1:33 => నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని నీళల్లొ బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు ననున్ పంపినవాడు 

నీవెవనిమీద ఆతమ్ దిగివచిచ్ నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుదాధ్తమ్లో బాపిత్సమ్మిచుచ్వాడని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 3:28 => నేను కీర్సుత్ను కాననియు, ఆయనకంటె ముందుగా పంపబడినవాడనే అనియు 

చెపిప్నటుట్ మీరే నాకు సాకుష్లు. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

యోహాను 3:31 => పైనుండి వచుచ్వాడు అందరికి పైనునన్వాడు; భూమినుండి వచుచ్వాడు 

భూసంబంధియై భూసంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మాటలాడును; పరలోకమునుండి వచుచ్వాడు 

అందరికి పైగానుండి 

యోహాను 3:32 => తాను కనన్వాటిని గూరిచ్యు వినన్వాటిని గూరిచ్యు సాక్షయ్మిచుచ్ను; ఆయన 

సాక్షయ్ము ఎవడును అంగీకరింపడు. 

యోహాను 3:33 => ఆయన సాక్షయ్ము అంగీకరించినవాడు దేవుడు సతయ్వంతుడను మాటకు 

ముదర్వేసియునాన్డు.  
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యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

యోహాను 3:35 => తండిర్ కుమారుని పేర్మించుచునాన్డు. గనుక ఆయన చేతికి సమసత్ము 

అపప్గించియునాన్డు. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 

లూకా 20:5 => వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల--ఆలాగైతే మీ 

రెందుకతని నమమ్లేదని ఆయన మనలను అడుగును. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 5:33 => మీరు యోహాను నొదద్కు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సతయ్మునకు 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 5:36 => అయితే యోహాను సాక్షయ్ముకంటె నాకెకుక్వైన సాక్షయ్ము కలదు; అదేమనిన, 

నేను నెరవేరుచ్టకై తండిర్ యే కిర్యలను నాకిచిచ్యునాన్డో, నేను చేయుచునన్ ఆ కిర్యలే తండిర్ ననున్ 

పంపియునాన్డని ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

యోహాను 5:45 => మీరాశర్యించుచునన్ మోషే మీమీద నేరము మోపును. 
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యోహాను 5:46 => అతడు ననున్గూరిచ్ వార్సెను గనుక మీరు మోషేను నమిమ్నటట్యిన ననున్ను 

నముమ్దురు. 

యోహాను 5:47 => మీరతని లేఖనములను నమమ్నియెడల నా మాటలు ఏలాగు నముమ్దురనెను. 

యోహాను 10:25 => అందుకు యేసు మీతో చెపిప్తిని గాని మీరు నమమ్రు, నేను నా తండిర్ 

నామమందు చేయుచునన్ కిర్యలు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

యోహాను 12:37 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ వెళిల్ వారికి కనబడకుండ దాగియుండెను. ఆయన 

వారి యెదుట యినిన్ సూచక కిర్యలు చేసినను వారాయనయందు విశావ్సముంచరైరి. 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 12:39 => ఇందుచేత వారు నమమ్లేకపోయిరి, ఏలయనగా  

యోహాను 12:40 => వారు కనున్లతో చూచి హృదయముతో గర్హించి మనసుస్ మారుచ్కొని 

నావలన సవ్సథ్పరచబడకుండునటుల్ ఆయన వారి కనున్లకు అంధతవ్ము కలుగజేసి వారి హృదయము 

కఠినపరచెను అని యెషయా మరియొక చోట చెపెప్ను. 

యోహాను 12:41 => యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూరిచ్ ఈ మాటలు 

చెపెప్ను. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 
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మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

లూకా 14:4 => అని ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులను పరిసయుయ్లను అడుగగా వారూరకుండిరి. 

అపుప్డాయన వానిని చేరదీసి సవ్సథ్పరచి పంపివేసి 

లూకా 20:4 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి 

కలిగినదా? అని వారినడుగగా 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

యో హా ను 3 : 2 7 = > అం దు కు యో హా ను ఇ టల్ నె ను త న కు ప ర లో క ము నుం డి 

అనుగర్హింపబడితేనేగాని యెవడును ఏమియు పొందనేరడు. 

యోహాను 8:46 => నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు సాథ్పించును? నేను సతయ్ము 

చెపుప్చునన్యెడల మీరెందుకు ననున్ నమమ్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4 => అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక వచుచ్వానియందు, అనగా 

యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని పర్జలతో చెపుప్చు, మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్నని 

చెపెప్ను. 

వచనము 29 

వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 
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మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

లూకా 20:6 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపిప్నయెడల పర్జలందరు మనలను రాళల్తో 

కొటుట్దురు; ఏలయనగా యోహాను పర్వకత్ అని అందరును రూఢిగా నముమ్చునాన్రని తమలో తాము 

ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 
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మారుక్ 6:20 => ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు 

ఎరిగి, అతనికి భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, 

ఏమిచేయను తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 10:41 => అనేకులు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యోహాను ఏ సూచక కిర్యను చేయలేదు గాని 

యీయననుగూరిచ్ యోహాను చెపిప్న సంగతులనిన్యు సతయ్మైనవనిరి. 

యోహాను 10:42 => అకక్డ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి. 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 1:76 => పరిశుదధ్ముగాను నీతిగాను ఆయనను సేవింపను అనుగర్హించుటకును ఈ రక్షణ 

కలుగజేసెను.  

వచనము 30 

అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ 

యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 
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మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:20 => బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు 

వాటనిన్టి తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:21 => మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో 

నివసించువాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:22 => మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము 

తోడనియు దానిపైని కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 
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మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

యెషయా 6:10 => వారు కనున్లతో చూచి, చెవులతో విని, హృదయముతో గర్హించి, మనసుస్ 

మారుచ్కొని సవ్సథ్త పొందకపోవునటుల్ ఈ జనుల హృదయము కొర్వవ్చేసి వారి చెవులు మందపరచి 

వారి కనున్లు మూయించుమని చెపెప్ను. 

యెషయా 28:9 => వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? ఎవరికి వరత్మానము తెలియజేయును? తలిల్పాలు 

విడిచినవారికా? చనున్ విడిచినవారికా? 

యెషయా 29:10 => యెహోవా మీమీద గాఢనిదార్తమ్ను కుమమ్రించియునాన్డు మీకు నేతర్ములుగా 

ఉనన్ పర్వకత్లను చెడగొటిట్యునాన్డు మీకు శిరసుస్లుగా ఉనన్ దీరఘ్దరుశ్లకు ముసుకువేసియునాన్డు.  

యెషయా 29:11 => దీనినంతటినిగూరిచ్న పర్కటన గూఢమైన గర్ంథ వాకయ్ములవలె ఉనన్ది ఒకడు 

నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలిసినవానికి వానిని అపప్గించును; అతడు అది 

నావలన కాదు అది గూఢారథ్ముగా ఉనన్దని చెపుప్ను.  

యెషయా 29:12 => మరియు నీవు దయచేసి దీని చదువుమని చెపిప్ అక్షరములు తెలియనివానికి 

దానిని అపప్గించును అతడు అక్షరములు నాకు తెలియవనును. 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యెషయా 42:20 => నీవు అనేక సంగతులను చూచుచునాన్వు గాని గర్హింపకునాన్వు వారు చెవి 

యొగిగ్రిగాని వినకునాన్రు. 

యెషయా 56:10 => వారి కాపరులు గుర్డిడ్వారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు 

మూగకుకక్లు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిదార్సకుత్లు. 
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యెషయా 56:11 => కుకక్లు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృపిత్లేదు. ఈ 

కాపరులు అటిట్వారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిషట్మైన మారగ్మున పోవుదురు 

ఒకడు తపప్కుండ అందరు సవ్పర్యోజనమే విచారించుకొందురు.  

యిరిమ్యా 8:7 => ఆకాశములకెగురు సంకుబుడి కొంగయైనను తన కాలము నెరుగును, తెలల్ 

గువవ్యు మంగలకతిత్ పిటట్యు ఓదెకొరుకును తాము రావలసిన కాలమును ఎరుగును, అయితే నా 

పర్జలు యెహోవా నాయ్యవిధిని ఎరుగరు. 

యిరిమ్యా 8:8 => మేము జాఞ్నులమనియు, యెహోవా ధరమ్శాసత్రము మాయొదద్ నునన్దనియు మీరేల 

అందురు? నిజమేగాని శాసుత్ర్ల కలల్కలము అబదధ్ముగా దానికి అపారథ్ము చేయుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 8:9 => జాఞ్నులు అవమానము నొందినవారైరి, వారు విసమ్యమొంది చికుక్న 

పడియునాన్రు, వారు యెహోవా వాకయ్మును నిరాకరించినవారు, వారికి ఏపాటి జాఞ్నము కలదు? 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

లూకా 20:7 => అది ఎకక్డనుండి కలిగినదో మాకు తెలియదని ఆయనకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 

లూకా 20:8 => అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో నేను మీతో 

చెపప్నని వారితోననెను. 
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యోహాను 9:30 => అందుకు ఆ మనుషుయ్డు ఆయన ఎకక్డనుండి వచెచ్నో మీరెరుగకపోవుట 

ఆశచ్రయ్మే; అయినను ఆయన నా కనున్లు తెరచెను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 1:18 => దురీన్తిచేత సతయ్మును అడ డ్గించు మనుషుయ్లయొకక్ సమసత్ 

భకిత్హీనతమీదను, దరీన్తిమీదను దేవుని కోపము పరలోకమునుండి బయలుపరచబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 1:19 => ఎందుకనగా దేవునిగూరిచ్ తెలియశకయ్మైనదేదో అది వారి మధయ్ 

విశదమైయునన్ది; దేవుడు అది వారికి విశదపరచెను. 

రోమీయులకు 1:20 => ఆయన అదృశయ్ లక్షణములు, అనగా ఆయన నితయ్శకిత్యు దేవతవ్మును, 

జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని సృషిట్ంపబడిన వసుత్వులను ఆలోచించుటవలన తేటపడుచునన్వి గనుక వారు 

నిరుతత్రులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 1:21 => మరియు వారు దేవుని నెరిగియు ఆయనను దేవునిగా మహిమపరచలేదు, 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపనులేదు గాని తమ వాదములయందు వయ్రుథ్లైరి. 

రోమీయులకు 1:22 => వారి అవివేకహృదయము అంధకారమయమాయెను; తాము జాఞ్నులమని 

చెపుప్కొనుచు బుదిధ్హీనులైరి. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 

వచనము 31 

అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె ముందుగా దేవుని 

రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

మతత్యి 22:17 => నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో 

చెపుప్మని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 13:4 => మరియు సిలోయములోని గోపురము పడి చచిచ్న ఆ పదునెనిమిదిమంది, 

యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారందరికంటె అపరాధులని తలంచుచునాన్రా? 

1 కొరిందీయులకు 10:15 => బుదిధ్మంతులతో మాటలాడినటుల్ మీతో మాటలాడుచునాన్ను; నేను 

చెపుప్ సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి 

లూకా 15:11 => మరియు ఆయన ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. 

Page  of 2639 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 15:12 => వారిలో చినన్వాడు తండీర్, ఆసిత్లో నాకువచుచ్ భాగమిమమ్ని తన తండిర్ నడుగగా, 

అతడు వారికి తన ఆసిత్ని పంచిపెటెట్ను. 

లూకా 15:13 => కొనిన్దినములైన తరువాత ఆ చినన్ కుమారుడు సమసత్మును కూరుచ్కొని దూర 

దేశమునకు పర్యాణమైపోయి, అచచ్ట తన ఆసిత్ని దురావ్య్పారమువలన పాడుచేసెను. 

లూకా 15:14 => అదంతయు ఖరుచ్ చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొపప్ కరవు రాగా వాడు 

ఇబబ్ంది పడసాగి, 

లూకా 15:15 => వెళిల్ ఆ దేశసుథ్లలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన 

పొలములలోనికి వానిని పంపెను. 

లూకా 15:16 => వాడు పందులు తిను పొటుట్తో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును 

వానికేమియు ఇయయ్లేదు. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

లూకా 15:19 => ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను కాను; ననున్ నీ 

కూలివారిలో ఒకనిగా పెటుట్కొనుమని అతనితో చెపుప్దుననుకొని, లేచి తండిర్యొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 15:20 => వాడింక దూరముగా ఉనన్పుప్డు తండిర్ వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెతిత్ వాని 

మెడమీదపడి ముదుద్పెటుట్కొనెను. 

లూకా 15:21 => అపుప్డు ఆ కుమారుడు అతనితో తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగుయ్డను 

కాననెను. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 
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లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

లూకా 15:26 => దాసులలో ఒకని పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా 

లూకా 15:27 => ఆ దాసుడు అతనితో నీ తముమ్డు వచిచ్యునాన్డు, అతడు తనయొదద్కు 

సురకిష్తముగా వచిచ్నందున నీ తండిర్ కొర్వివ్న దూడను వధించెననెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 15:29 => అందుకతడు తన తండిర్తో ఇదిగో యినిన్ యేండల్నుండి నినున్ సేవించుచునాన్నే, 

నీ ఆజఞ్ను నేనెనన్డును మీరలేదే; అయినను నా సేన్హితులతో సంతోషపడునటుల్ నీవు నాకెనన్డును ఒక 

మేకపిలల్నైన ఇయయ్లేదు 

లూకా 15:30 => అయితే నీ ఆసిత్ని వేశయ్లతో తినివేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు 

కొర్వివ్న దూడను వధించితివని చెపెప్ను. 

లూకా 15:31 => అందుకతడు కుమారుడా, నీవెలల్పుప్డును నాతోకూడ ఉనాన్వు; నావనిన్యు నీవి, 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళిల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళిల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 
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మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 29:24 => చంచల బుదిధ్గలవారు వివేకులగుదురు సణుగువారు ఉపదేశమునకు 

లోబడుదురు. 

యెషయా 42:23 => మీలో ఎవడు దానికి చెవియొగుగ్ను? రాబోవుకాలమునకై ఎవడు ఆలకించి 

వినును? 

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 33:12 => మరియు నరపుతుర్డా, నీవు నీ జనులకు ఈ మాట తెలియజేయుము 

నీతిమంతుడు పాపము చేసిన దినమున అదివరకు అతడు అనుసరించిన నీతి అతని విడిపింపదు. 

దుషుట్డు చెడుతనము విడిచి మనసుస్ తిర్పుప్కొనిన దినమున తాను చేసియునన్ చెడుతనమునుబటిట్ 

వాడు పడిపోడు, ఆలాగుననే నీతిమంతుడు పాపముచేసిన దినమున తన నీతినిబటిట్ అతడు 

బర్దుకజాలడు. 
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యోనా 3:3 => కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము నీనెవె పటట్ణమునకు 

పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల పర్యాణమంత పరిమాణముగల 

పటట్ణము. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 11:20 => పిమమ్ట ఏ యే పటట్ణములలో ఆయన విసాత్రమైన అదుభ్తములు చేసెనో ఆ 

పటట్ణములవారు మారుమనసుస్ పొందకపోవుటవలన ఆయన వారినిటుల్ గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళిల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

లూకా 5:30 => పరిసయుయ్లును వారి శాసుత్ర్లును ఇది చూచి సుంకరులతోను పాపులతోను మీరేల 

తిని తార్గుచునాన్రని ఆయన శిషుయ్లమీద సణిగిరి. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 
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లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 19:7 => అందరు అదిచూచి ఈయన పాపియైన మనుషుయ్నియొదద్ బసచేయ వెళె ల్నని చాల 

సణుగుకొనిరి. 

యోహాను 8:11 => ఆమె లేదు పర్భువా అనెను. అందుకు యేసు నేనును నీకు శిక్ష విధింపను; నీవు 

వెళిల్ ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38 => పేతురు మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము 

పర్తివాడు యేసుకీర్సుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి; అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను వరము 

పొందుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

వచనము 32 

యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే సుంకరులును 

వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక పోతిరి. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 
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ఎఫెసీయులకు 4:17 => కాబటిట్ అనయ్జనులు నడుచుకొనునటుల్ మీరికమీదట నడుచుకొనవలదని 

పర్భువునందు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 4:18 => వారైతే అంధకారమైన మనసుస్ గలవారై, తమ హృదయకాఠినయ్మువలన 

తమలోనునన్ అజాఞ్నముచేత దేవునివలన కలుగు జీవములోనుండి వేరుపరచబడినవారై, తమ 

మనసుస్నకు కలిగిన వయ్రథ్త అనుసరించి నడుచుకొనుచునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:19 => వారు సిగుగ్లేనివారై యుండి నానావిధమైన అపవితర్తను అతాయ్శతో 

జరిగించుటకు తముమ్నుతామే కాముకతవ్మునకు అపప్గించుకొనిరి. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:10 => యెహోవా మనషే ష్కును అతని జనులకును వరత్మానములు 

పంపినను వారు చెవియొగగ్కపోయిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:11 => కాబటిట్ యెహోవా అషూష్రు రాజుయొకక్ సైనాయ్ధిపతులను 

వారిమీదికి రపిప్ంచెను. మనషే ష్ తపిప్ంచుకొనిపోకుండ వారు అతని పటుట్కొని, గొలుసులతో బంధించి 

అతనిని బబులోనునకు తీసికొనిపోయిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 
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ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

యెషయా 1:16 => మిముమ్ను కడుగుకొనుడి శుదిధ్చేసికొనుడి. మీ దుషిర్క్యలు నాకు కనబడకుండ 

వాటిని తొలగింపుడి. 

యెషయా 1:17 => కీడుచేయుట మానుడి మేలుచేయ నేరుచ్కొనుడి నాయ్యము జాగర్తత్గా 

విచారించుడి, హింసించబడు వానిని విడిపించుడి తండిర్లేనివానికి నాయ్యము తీరుచ్డి విధవరాలి పక్ష 

ముగా వాదించుడి. 

యెషయా 1:18 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు రండి మన వివాదము తీరుచ్కొందము 

మీ పాపములు రకత్మువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి హిమమువలె తెలల్బడును కెంపువలె ఎఱఱ్నివైనను అవి 

గొఱఱ్బొచుచ్వలె తెలల్నివగును. 

యెషయా 1:19 => మీరు సమమ్తించి నా మాట వినినయెడల మీరు భూమి యొకక్ 

మంచిపదారథ్ములను అనుభవింతురు. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  
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యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

దానియేలు 4:34 => ఆ కాలము గడచిన పిమమ్ట నెబుకదెన్జరను నేను మరల మానవబుదిధ్ 

గలవాడనై నా కండుల్ ఆకాశముతటుట్ ఎతిత్, చిరంజీవియు సరోవ్నన్తుడునగు దేవుని సోత్తర్ము చేసి 

ఘనపరచి సుత్తించితిని; ఆయన ఆధిపతయ్ము చిరకాలమువరకు ఆయన రాజయ్ము తరతరములకు 

నునన్వి. 

దానియేలు 4:35 => భూనివాసులందరు ఆయన దృషిట్కి ఎనిన్కకు రానివారు; ఆయన పరలోక సేన 

యెడలను భూనివాసుల యెడలను తన చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడు; ఆయన చేయి పటుట్కొని 

నీవేమి చేయుచునాన్వని ఆయనతో చెపుప్టకు ఎవడును సమరుథ్డు కాడు. 

దానియేలు 4:36 => ఆ సమయమందు నా బుదిధ్ మరల నాకు వచెచ్ను, రాజయ్ సంబంధమగు 

పర్భావమును నా ఘనతయు నా తేజసుస్ను నాకు కలిగెను; నా మంతుర్లును నా కిర్ంది యధిపతులును 

నాయొదద్ ఆలోచన చేయవచిచ్రి. నా రాజయ్ము నాకు సిథ్రపడగా నేను మరి ఎకుక్వ ఘనత నొందితిని.  

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

యోనా 3:2 => నీవు లేచి నీనెవె మహాపురమునకు పోయి నేను నీకు తెలియజేయు సమాచారము 

దానికి పర్కటన చేయుము. 

యోనా 3:8 => ఒకవేళ దేవుడు మనసుస్ తిర్పుప్ కొని పశాచ్తత్పుత్డై మనము లయము కాకుండ తన 

కోపాగిన్ చలాల్రుచ్కొనును గనుక మనుషుయ్లు ఏదియు పుచుచ్కొనకూడదు, పశువులుగాని 

యెదుద్లుగాని గొఱఱ్లుగాని మేత మేయకూడదు, నీళుల్ తార్గకూడదు, 
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యోనా 3:9 => మనుషుయ్లందరు తమ దురామ్రగ్ములను విడిచి తాము చేయు బలాతాక్రమును 

మానివేయవలెను, మనుషుయ్లేమి పశువులేమి సమసత్మును గోనెపటట్ కటుట్కొనవలెను, జనులు 

మనఃపూరవ్కముగా దేవుని వేడుకొనవలెను అని దూతలు నీనెవె పటట్ణములో చాటించి పర్కటన చేసిరి. 

యోనా 3:10 => ఈ నీనెవెవారు తమ చెడునడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచునన్ కిర్యలను 

దేవుడు చూచి పశాచ్తత్పుత్డై వారికి చేయుదునని తాను మాట యిచిచ్న కీడు చేయక మానెను. 

లూకా 15:17 => అయితే బుదిధ్ వచిచ్నపుప్డు వాడు నా తండిర్యొదద్ ఎంతోమంది కూలివాండర్కు 

అనన్ము సమృదిధ్గా ఉనన్ది, నేనైతే ఇకక్డ ఆకలికి చచిచ్పోవుచునాన్ను. 

లూకా 15:18 => నేను లేచి నా తండిర్యొదద్కు వెళిల్--తండీర్, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ 

యెదుటను పాపము చేసితిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:1 => మీ అపరాధములచేతను పాపములచేతను మీరు చచిచ్నవారై యుండగా, 

ఆయన మిముమ్ను కీర్సుత్తో కూడ బర్దికించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:2 => మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా 

అవిధేయులైన వారిని ఇపుప్డు పేర్రేపించు శకిత్కి అధిపతిని అనుసరించి, యీ పర్పంచ ధరమ్ము చొపుప్న 

మునుపు నడుచుకొంటిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 
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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. 

ఎఫెసీయులకు 2:11 => కాబటిట్ మునుపు శరీర విషయములో అనయ్జనులై యుండి, 

శరీరమందుచేతితో చేయబడిన సునన్తి గలవారు అనబడిన వారిచేత సునన్తి లేనివారనబడిన మీరు 

ఎఫెసీయులకు 2:12 => ఆ కాలమందు ఇశార్యేలుతో సహపౌరులు కాక, పరదేశులును, 

వాగాద్ననిబంధనలు లేని పరజనులును, నిరీక్షణ లేనివారును, లోకమందు దేవుడు లేనివారునై యుండి, 

కీర్సుత్కు దూరసుథ్లై యుంటిరని మీరు జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 

నిరగ్మకాండము 4:28 => అపుప్డు మోషే తనున్ పంపిన యెహోవా పలుకుమనన్ మాటలనిన్టిని, 

ఆయన చేయనాజాఞ్పించిన సూచక కిర్యలనిన్టిని అహరోనుకు తెలిపెను. 
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యోనా 3:3 => కాబటిట్ యోనా లేచి యెహోవా సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ పర్కారము నీనెవె పటట్ణమునకు 

పోయెను. నీనెవె పటట్ణము దేవుని దృషిట్కి గొపప్దై మూడు దినముల పర్యాణమంత పరిమాణముగల 

పటట్ణము. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

లూకా 1:17 => మరియు అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల తటుట్నకును, అవిధేయులను 

నీతిమంతుల జాఞ్నము ననుసరించుటకును తిర్పిప్, పర్భువు కొరకు ఆయతత్పడియునన్ పర్జలను 

సిదధ్పరచుటకై ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్యు శకిత్యు గలవాడై ఆయనకు ముందుగా వెళుల్ను గనుక నీకు 

సంతోషమును మహా ఆనందమును కలుగును; అతడు పుటిట్నందున అనేకులు సంతోషింతురనెను. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

తీతుకు 3:3 => ఎందుకనగా మనము కూడ మునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును 

మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, 

దుషట్తవ్ము నందును అసూయ యందును కాలము గడుపుచు, అసహుయ్లమై యొకని నొకడు 

దేవ్షించుచు ఉంటిమి గాని 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

వచనము 33 

మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు దార్క్షతోట నాటించి, దాని 

చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు దాని 

గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 
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మతత్యి 23:3 => గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి 

కిర్యలచొపుప్న చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

రోమీయులకు 2:17 => నీవు యూదుడవని పేరు పెటుట్కొని ధరమ్శాసత్రమును ఆశర్యించి 

దేవునియందు అతిశయించుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:18 => ఆయన చితత్మెరిగి, ధరమ్శాసత్రమందు ఉపదేశము పొందినవాడవై 

శేర్షఠ్మైనవాటిని మెచుచ్కొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

రోమీయులకు 2:25 => నీవు ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువాడవైతివా, సునన్తి 

పర్యోజనకరమగును గాని ధరమ్శాసత్రమును అతికర్మించువాడవైతివా, నీ సునన్తి సునన్తి కాకపోవును. 
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తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

వచనము 34 

పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ కాపులయొదద్కు తన 

దాసులనంపగా 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

యెహెజేక్లు 33:11 => కాగా వారితో ఇటల్నుము నా జీవముతోడు దురామ్రుగ్డు మరణము 

నొందుటవలన నాకు సంతోషము లేదు; దురామ్రుగ్డు తన దురామ్రగ్తనుండి మరలి బర్దుకుటవలన 

నాకు సంతోషము కలుగును. కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీ దురామ్రగ్తనుండి 

మరలి మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి, మీరెందుకు మరణము నొందుదురు? ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

Page  of 2653 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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 సమూయేలు 12:5 => దావీదు ఈ మాట విని ఆ మనుషుయ్నిమీద బహుగా కోపించు కొని 

యెహోవా జీవముతోడు నిశచ్యముగా ఈ కారయ్ము చేసినవాడు మరణపాతుర్డు. 

2 సమూయేలు 12:6 => వాడు కనికరము లేక యీ కారయ్ము చేసెను గనుక ఆ గొఱఱ్పిలల్కు పర్తిగా 

నాలుగు గొఱఱ్పిలల్ల నియయ్వలెనని నాతానుతో అనెను.  

2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 
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మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 18:3 => మీరు మారుప్నొంది బిడ డ్లవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపరని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 7:37 => ఆ ఊరిలో ఉనన్ పాపాతుమ్రాలైన యొక సతరీ, యేసు పరిసయుయ్ని యింట 

భోజనమునకు కూరుచ్నాన్డని తెలిసికొని, యొక బుడిడ్లో అతత్రు తీసికొనివచిచ్ 

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 
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లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళిల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

లూకా 15:1 => ఒకపుప్డు సమసత్మైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన 

దగగ్రకు వచుచ్చుండగా 

లూకా 15:2 => పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును అది చూచి ఇతడు పాపులను చేరుచ్కొని వారితో కూడ 

భోజనము చేయుచునాన్డని చాల సణుగుకొనిరి. 
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లూకా 19:9 => అందుకు యేసు ఇతడును అబార్హాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి 

రక్షణ వచిచ్యునన్ది. 

లూకా 19:10 => నశించినదానిని వెదకి రకిష్ంచుటకు మనుషయ్కుమారుడు వచెచ్నని అతనితో 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 5:20 => మరియు అపరాధము విసత్రించునటుల్ ధరమ్శాసత్రము పర్వేశించెను. అయినను 

పాపము మరణమును ఆధారము చేసికొని యేలాగు ఏలెనో, 

రోమీయులకు 9:30 => అటల్యితే మనమేమందుము? నీతిని వెంటాడని అనయ్జనులు నీతిని, అనగా 

విశావ్సమూలమైన నీతిని పొందిరి;  

రోమీయులకు 9:31 => అయితే ఇశార్యేలు నీతికారణమైన నియమమును వెంటాడినను ఆ 

నియమమును అందుకొనలేదు, 

రోమీయులకు 9:32 => వారెందుకు అందుకొనలేదు? వారు విశావ్సమూలముగా కాక 

కిర్యలమూలముగా నైనటుల్ దానిని వెంటాడిరి.  

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

1 తిమోతి 1:13 => ననున్ బలపరచిన మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసుకు కృతజు ఞ్డనై యునాన్ను. 

తెలియక అవిశావ్సమువలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని. 

1 తిమోతి 1:14 => మరియు మన పర్భువు యొకక్ కృపయు, కీర్సుత్ యేసునందునన్ విశావ్సమును 

పేర్మయు, అతయ్ధికముగా విసత్రించెను. 

1 తిమోతి 1:15 => పాపులను రకిష్ంచుటకు కీర్సుత్యేసు లోకమునకు వచెచ్నను వాకయ్ము 

నమమ్తగినదియు పూరాణ్ంగీకారమునకు యోగయ్మైనదియునైయునన్ది. అటిట్ వారిలో నేను పర్ధానుడను. 

1 తిమోతి 1:16 => అయినను నితయ్జీవము నిమితత్ము తనను విశవ్సింపబోవువారికి నేను మాదిరిగా 

ఉండులాగున యేసుకీర్సుత్ తన పూరణ్మైన దీరఘ్శాంతమును ఆ పర్ధాన పాపినైన నాయందు 

కనుపరచునటుల్ నేను కనికరింపబడితిని.  
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సామెతలు 26:12 => తన దృషిట్కి జాఞ్నిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె 

మూరు ఖ్ని గుణపరచుట సుళువు. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మతత్యి 19:23 => యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుట 

దురల్భమని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 2:15 => అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూరుచ్ండియుండగా, సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన శిషుయ్లతోను కూరుచ్ండియుండిరి. ఇటిట్వారనేకులుండిరి; 

వారాయనను వెంబడించువారైరి 

మారుక్ 10:31 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు 

అనెను. 
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మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 11:9 => అటువలె మీరును అడుగుడి, మీకియయ్బడును; వెదకుడి, మీకు దొరకును; తటుట్డి, 

మీకు తీయబడును. 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

యాకోబు 2:25 => అటువలెనే రాహాబను వేశయ్ కూడ దూతలను చేరుచ్కొని వేరొక మారగ్మున 

వారిని వెలుపలికి పంపివేసినపుప్డు కిర్యల మూలముగా నీతిమంతురాలని యెంచబడెను గదా? 
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1 పేతురు 4:2 => శరీర విషయములో శర్మపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము 

ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇషాట్నుసారముగానే నడుచుకొనునటుల్ 

పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

వచనము 35 

ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, మరియొకనిమీద రాళుల్ 

రువివ్రి. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:3 => పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో 

కేకవేయు నొకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయా దావ్రా చెపప్బడినవాడితడే. 

మతత్యి 3:4 => ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును, మొలచుటుట్ తోలుదటిట్యు 

ధరించుకొనువాడు; మిడతలును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము. 

మతత్యి 3:5 => ఆ సమయమున యెరూషలేము వారును యూదయ వారందరును యొరాద్ను 

నదీపార్ంతముల వారందరును, అతనియొదద్కు వచిచ్, 

మతత్యి 3:6 => తమ పాపములు ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందుచుండిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

Page  of 2660 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 35:8 => అకక్డ దారిగానునన్ రాజమారగ్ము ఏరప్డును అది పరిశుదధ్ మారగ్మనబడును 

అది అపవితుర్లు పోకూడని మారగ్ము అది మారగ్మున పోవువారికి ఏరప్రచబడును మూఢులైనను 

దానిలో నడచుచు తోర్వను తపప్కయుందురు  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 3:9 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలించని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 3:10 => అందుకు జనులు ఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 

లూకా 3:13 => అతడు మీకు నిరణ్యింపబడిన దానికంటె ఎకుక్వ తీసికొనవదద్ని వారితో చెపెప్ను. 

2 పేతురు 2:21 => వారు నీతిమారగ్మును అనుభవపూరవ్కముగా తెలిసికొని, తమకు 

అపప్గింపబడిన పరిశుదధ్మైన ఆజఞ్నుండి తొలగిపోవుటకంటె ఆ మారగ్ము అనుభవపూరవ్కముగా 

తెలియక యుండుటయే వారికి మేలు. 

మతత్యి 21:25 => యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము ఎకక్డనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి 

కలిగినదా, మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారు మనము పరలోకమునుండి అని 

చెపిప్తిమా, ఆయన ఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమమ్లేదని మనలనడుగును; 

Page  of 2661 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 11:18 => యోహాను తినకయు తార్గకయు వచెచ్ను. గనుక వీడు దయయ్ముపటిట్నవాడని 

వారనుచునాన్రు. 

లూకా 7:29 => పర్జలందరును సుంకరులును (యోహాను బోధ) విని, అతడిచిచ్న బాపిత్సమ్ము 

పొందినవారై, దేవుడు నాయ్యవంతుడని యొపుప్కొనిరి గాని 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

యోహాను 5:33 => మీరు యోహాను నొదద్కు (కొందరిని) పంపితిరి; అతడు సతయ్మునకు 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోహాను 5:34 => నేను మనుషుయ్లవలన సాక్షయ్మంగీకరింపను గాని మీరు రకిష్ంపబడవలెనని యీ 

మాటలు చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:35 => అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను, మీరతని వెలుగులో ఉండి 

కొంతకాలము ఆనందిచుటకు ఇషట్పడితిరి.  

యోహాను 5:36 => అయితే యోహాను సాక్షయ్ముకంటె నాకెకుక్వైన సాక్షయ్ము కలదు; అదేమనిన, 

నేను నెరవేరుచ్టకై తండిర్ యే కిర్యలను నాకిచిచ్యునాన్డో, నేను చేయుచునన్ ఆ కిర్యలే తండిర్ ననున్ 

పంపియునాన్డని ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25 => యోహాను తన పనిని నెరవేరుచ్చుండగా నేనెవడనని మీరు 

తలంచుచునాన్రు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయన కాళల్ 

చెపుప్లు విపుప్టకైనను నేను పాతుర్డను కానని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:26 => సహోదరులారా, అబార్హాము వంశసుథ్లారా, దేవునికి 

భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాకయ్ము మనయొదద్కు పంపబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

లూకా 7:37 => ఆ ఊరిలో ఉనన్ పాపాతుమ్రాలైన యొక సతరీ, యేసు పరిసయుయ్ని యింట 

భోజనమునకు కూరుచ్నాన్డని తెలిసికొని, యొక బుడిడ్లో అతత్రు తీసికొనివచిచ్ 

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

లూకా 7:41 => అపుప్డు యేసు అపుప్ ఇచుచ్ ఒకనికి ఇదద్రు ఋణసుథ్లుండిరి. వారిలో ఒకడు 

ఐదువందల దేనారములును మరియొకడు ఏబది దేనారములును అచిచ్యుండిరి. 

లూకా 7:42 => ఆ అపుప్ తీరుచ్టకు వారియొదద్ ఏమియు లేకపోయెను గనుక అతడు వారిదద్రిని 

క్షమించెను. కాబటిట్ వీరిలో ఎవడు అతని ఎకుక్వగా పేర్మించునో చెపుప్మని అడిగెను. 

లూకా 7:43 => అందుకు సీమోను అతడెవనికి ఎకుక్వ క్షమించెనో వాడే అని నాకు తోచుచునన్దని 

చెపప్గా ఆయన నీవు సరిగా యోచించితివని అతనితో చెపిప్ 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళిల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 
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లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 

లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

యోహాను 5:37 => మరియు ననున్ పంపిన తండిర్యే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; మీరు ఏ 

కాలమందైనను ఆయన సవ్రము వినలేదు; ఆయన సవ్రూపము చూడలేదు.  

యోహాను 5:38 => ఆయన ఎవరిని పంపెనో ఆయనను మీరు నమమ్లేదు గనుక మీలో ఆయన 

వాకయ్ము నిలిచియుండలేదు. 
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యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

2 తిమోతి 2:25 => అందువలన సాతాను తన యిషట్ము చొపుప్న చెరపటిట్న వీరు వాని 

యురిలోనుండి తపిప్ంచుకొని మేలుకొనెదరేమో అని,  

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

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. 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

దానియేలు 5:22 => బెల ష్సస్రూ, అతని కుమారుడవగు నీవు ఈ సంగతి యంతయు ఎరిగి 

యుండియు , నీ మనసుస్ను అణచుకొనక , పరలోకమందునన్ పర్భువుమీద నినున్ నీవే 

హెచిచ్ంచుకొంటివి. 

మతత్యి 3:8 => అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో మీరు చెపుప్కొన తలంచవదుద్; 

మతత్యి 5:46 => మీరు మిముమ్ను పేర్మించువారినే పేర్మించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? 

సుంకరులును ఆలాగు చేయుచునాన్రు గదా. 
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మతత్యి 9:9 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చు సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్ండియునన్ మతత్యి అను 

ఒక మనుషుయ్ని చూచి ననున్ వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా అతడు లేచి ఆయనను వెంబడించెను. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 17:12 => అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచెచ్ను; వారతనిని ఎరుగక తమకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతనియెడల చేసిరి . మనుషయ్కుమారుడు కూడ ఆలాగే వారిచేత శర్మలు 

పొందబోవుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

మతత్యి 18:17 => అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెపుప్ము; 

అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అనుయ్నిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. 

మతత్యి 19:30 => మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మారుక్ 1:15 => కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? 

మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మారుక్ 2:15 => అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూరుచ్ండియుండగా, సుంకరులును 

పాపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన శిషుయ్లతోను కూరుచ్ండియుండిరి. ఇటిట్వారనేకులుండిరి; 

వారాయనను వెంబడించువారైరి 

మారుక్ 11:31 => అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన 

ఆలాగైతే మీరు ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

లూకా 1:16 => ఇశార్యేలీయులలో అనేకులను పర్భువైన వారి దేవుని వైపునకు తిర్పుప్ను. 

లూకా 3:12 => సుంకరులును బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్ బోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని 

నడుగగా 
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లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

లూకా 16:16 => యోహాను కాలమువరకు ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును ఉండిరి; అపప్టినుండి 

దేవుని రాజయ్ సువారత్ పర్కటింపబడుచునన్ది; పర్తివాడును ఆ రాజయ్ములో బలవంతముగా 

జొరబడుచునాన్డు 

లూకా 18:10 => పార్రథ్న చేయుటకై యిదద్రు మనుషుయ్లు దేవాలయమునకు వెళిల్రి. వారిలో ఒకడు 

పరిసయుయ్డు, ఒకడు సుంకరి. 

యోహాను 15:24 => ఎవడును చేయని కిర్యలు నేను వారిమధయ్ చేయకుండినయెడల వారికి 

పాపము లేకపోవును; ఇపుప్డైతే వారు ననున్ను నా తండిర్ని చూచి దేవ్షించియునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21 => దేవుని యెదుట మారుమనసుస్పొంది మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్నందు విశావ్సముంచవలెనని , యూదులకును గీర్సుదేశసుథ్లకును ఏలాగు 

సాక్షయ్మిచుచ్చుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును. 

1 కొరిందీయులకు 6:16 => వేశయ్తో కలిసికొనువాడు దానితో ఏకదేహమై యునాన్డని మీరెరుగరా? 

వారిదద్రు ఏకశరీరమైయుందురు అని మోషే చెపుప్చునాన్డు గదా? 

హెబీర్యులకు 6:1 => కాబటిట్ నిరీ జ్వ కిర్యలను విడిచి, మారుమనసుస్ పొందుటయు, 

పర్కటన 9:20 => ఈ దెబబ్లచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయయ్ములను, చూడను వినను నడువను 

శకిత్లేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కరర్లతో చేయబడిన తమ హసత్కృతములైన విగర్హములను 

పూజింపకుండ విడిచిపెటుట్నటుల్ మారుమనసుస్ పొందలేదు. 

వచనము 36 

మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు వీరిని ఆ పర్కారమే 

చేసిరి. 

మతత్యి 13:18 => వితుత్వాని గూరిచ్న ఉపమానభావము వినుడి.  
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1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

యెషయా 1:10 => సొదొమ నాయ్యాధిపతులారా, యెహోవామాట ఆలకించుడి. గొమొఱాఱ్ 

జనులారా, మన దేవుని ఉపదేశమునకు చెవియొగుగ్డి. 

యిరిమ్యా 19:3 => నీ విటల్నుము యూదా రాజులారా, యెరూషలేము నివాసులారా, యెహోవా 

మాట వినుడి; సైనయ్ములకధిపతియు ఇశార్యేలు దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

ఆలకించుడి, దాని సమాచారము వినువారందరికి చెవులు గింగురుమనునంత కీడును నేను ఈ 

సథ్లము మీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.  

హోషేయ 4:1 => ఇశార్యేలు వారలారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి. సతయ్మును కనికరమును 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో 

వాయ్జెయ్మాడుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 80:8 => నీవు ఐగుపుత్లోనుండి యొక దార్కాష్వలిల్ని తెచిచ్తివి అనయ్జనులను వెళల్గొటిట్ దాని 

నాటితివి 

కీరత్నలు 80:9 => దానికి తగిన సథ్లము సిదధ్పరచితివి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంతట 

వాయ్పించెను 

కీరత్నలు 80:10 => దాని నీడ కొండలను కపెప్ను దాని తీగెలు దేవుని దేవదారు వృక్షములను 

ఆవరించెను. 

కీరత్నలు 80:11 => దాని తీగెలు సముదర్మువరకు వాయ్పించెను యూఫర్టీసు నదివరకు దాని 

రెమమ్లు వాయ్పించెను. 

కీరత్నలు 80:12 => తోర్వను నడుచువారందరు దాని తెంచివేయునటుల్ దానిచుటుట్నునన్ కంచెలను 

నీవేల పాడుచేసితివి? 

కీరత్నలు 80:13 => అడవిపంది దాని పెకలించుచునన్ది పొలములోని పశువులు దాని 

తినివేయుచునన్వి. 
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కీరత్నలు 80:14 => సైనయ్ములకధిపతివగు దేవా, ఆకాశములోనుండి మరల చూడుము ఈ 

దార్కాష్వలిల్ని దృషిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 80:15 => నీ కుడిచేయి నాటిన మొకక్ను కాయుము నీకొరకు నీవు ఏరప్రచుకొనిన 

కొమమ్ను కాయుము. 

కీరత్నలు 80:16 => అది అగిన్చేత కాలచ్బడియునన్ది నరకబడియునన్ది నీ కోపదృషిట్వలన జనులు 

నశించుచునాన్రు. 

పరమగీతము 8:11 => బయలు హామోను నందు సాలొమోనుకొక దార్కాష్వనము కలదు అతడు 

దానిని కాపులకిచెచ్ను దాని ఫలములకు వచుచ్బడిగా ఒకొక్కక్డు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.  

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 

యెషయా 5 :1 => నా పిర్యునిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి అతని దార్క్షతోటనుబటిట్ 

నాకిషుట్డైనవానిగూరిచ్ పాడెదను వినుడి. సతుత్వ భూమిగల కొండమీద నా పిర్యుని కొకదార్క్షతోట 

యుండెను 

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  

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యిరిమ్యా 2:21 => శేర్షఠ్మైన దార్కాష్వలిల్వంటి దానిగా నేను నినున్ నాటితిని; కేవలము నికక్మైన 

వితత్నమువలని చెటుట్వంటి దానిగా నినున్ నాటితిని; నాకు జాతిహీనపు దార్కాష్వలిల్వలె నీ వెటుల్ 

భర్షట్సంతానమైతివి? 
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మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

లూకా 20:9 => అంతట ఆయన పర్జలతో ఈ ఉపమానము చెపప్సాగెను ఒక మనుషుయ్డు దార్క్షతోట 

నాటించి, కాపులకు గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరముపోయి బహుకాలముండెను. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:12 => మరలనతడు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయపరచి వెలుపలికి 

తోర్సివేసిరి. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

యోహాను 15:1 => నేను నిజమైన దార్కాష్వలిల్ని, నా తండిర్ వయ్వసాయకుడు. 
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మతత్యి 23:2 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:15 => కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను 

పిలిపించుకొని, మీ గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, 

నూరుమందికి ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను 

నియమించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:16 => అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల 

వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని 

నాయ్యమునుబటిట్ మీరు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:18 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ 

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్ 

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

Page  of 2671 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:8 => లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి 

కలవు మసాస్లో నీవు అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

మలాకీ 2:4 => అందువలన లేవీయులకు నిబంధనగా ఉండునటుల్ ఈ ఆజఞ్ను మీకిచిచ్నవాడను 

నేనేయని మీరు తెలిసికొందురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 2:5 => నేను చేసిన నిబంధన వారి జీవమునకును సమాధానమునకును కారణమాయెను; 

భయభకుత్లు పుటిట్ంచుటకై నేను వాటిని వారికిచిచ్తిని గనుక వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి, నా 

నామము విషయములో భయము గలవారై 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మలాకీ 2:8 => అయితే మీరు మారగ్ము తపిప్తిరి, ధరమ్శాసత్ర విషయములో మీరు అనేకులను 

అభయ్ంతరపరచి, లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరరథ్కము చేసియునాన్రు. 
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మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 25:14 => (పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన 

దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని వారి కపప్గించినటుల్ండును. 

మతత్యి 25:15 => అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని 

సామరథ్య్ముచొపుప్న వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

2 సమూయేలు 12:1 => కావున యెహోవా నాతానును దావీదునొదద్కు పంపెను; అతడు వచిచ్ 

దావీదుతో ఇటల్నెను ఒకానొక పటట్ణమందు ఇదద్రు మనుషుయ్లు ఉండిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 147:20 => ఏ జనమునకు ఆయన ఈలాగు చేసియుండలేదు ఆయన నాయ్యవిధులు 

వారికి తెలియకయే యునన్వి. యెహోవాను సుత్తించుడి. 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

యెషయా 3:14 => యెహోవా తన జనుల పెదద్లను వారి యధిపతులను విమరిశ్ంప వచుచ్చునాన్డు. 

మీరే దార్క్షలతోటను తినివేసితిరి మీరు దోచుకొనిన దరిదుర్ల సొముమ్ మీ యిండల్లోనేయునన్ది 
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యెషయా 7:23 => ఆ దినమున వెయియ్ వెండి నాణముల విలువగల వెయియ్ దార్క్షచెటుల్ండు పర్తి 

సథ్లమున గచచ్పొదలును బలురకక్సి చెటుల్ను పెరుగును. 

యెషయా 27:2 => ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక దార్క్షవనముండును దానిగూరిచ్ పాడుడి. 

యెహెజేక్లు 15:2 => నరపుతుర్డా, దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ అడవిచెటల్లోనునన్ దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ తకిక్న చెటల్ 

కఱఱ్కంటెను ఏమైన శేర్షఠ్మా? 

యెహెజేక్లు 19:10 => మరియు నీకు కేష్మము కలిగియుండగా నీ తలిల్ ఫలభరితమై తీగెలతో 

నిండియుండి విసాత్రమైన జలముల దగగ్ర నాటబడిన దార్కాష్వలిల్వలె నుండెను. 

మీకా 4:8 => మందల గోపురమా, సీయోను కుమారెత్ పరవ్తమా, మునుపటిలాగున యెరూషలేము 

కుమారెత్మీద నీకు పర్భుతవ్ము కలుగును; 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

మారుక్ 12:8 => అతనిని పటుట్కొని చంపి, దార్క్షతోట వెలుపల పారవేసిరి. 

రోమీయులకు 9:4 => వీరు ఇశార్యేలీయులు; దతత్పుతర్తవ్మును మహిమయు నిబంధనలును 

ధరమ్శాసత్ర పర్ధానమును అరచ్నాచారాదులును వాగాద్నములును వీరివి. 

రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

వచనము 37 

తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు పంపెను. 

Page  of 2674 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 17:13 => అయినను మీ దురామ్రగ్ములను విడిచిపెటిట్, నేను మీ పితరులకు 

ఆజాఞ్పించినటిట్యు, నా సేవకులగు పర్వకత్లదావ్రా మీకపప్గించినటిట్యు ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ నా 

ఆజఞ్లను కటట్డలను ఆచరించుడని సెలవిచిచ్, పర్వకత్లందరి దావ్రాను దీరఘ్దరుశ్ల దావ్రాను యెహోవా 

ఇశార్యేలువారికిని యూదావారికిని సాక్షయ్ము పలికించినను, 

2 రాజులు 17:14 => వారు విననివారై తమ దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి విశావ్సఘాతుకులైన తమ 

పితరులు ముషక్రులైనటుల్ తామును ముషక్రులైరి. 

2 రాజులు 17:15 => వారు ఆయన కటట్డలను, తమ పితరులతో ఆయన చేసిన 

నిబంధనను,ఆయన తమకు నిరణ్యించిన ధరమ్శాసత్రమును విసరిజ్ంచి వయ్రథ్మైనదాని అనుసరించుచు, 

వయ్రుథ్లైవారి వాడుకలచొపుప్న మీరు చేయకూడదని యెహోవా తమకు సెలవిచిచ్న తమ చుటుట్నునన్ ఆ 

జనుల మరాయ్దల ననుసరించి వారివంటివారైరి. 

2 రాజులు 17:16 => వారు తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని యనుసరింపక పోత 

విగర్హములైన రెండు దూడలను చేసి దేవతాసత్ంభములను నిలిపి ఆకాశసమూహమునకు నమసక్రించి 

బయలుదేవతను పూజించిరి. 

2 రాజులు 17:17 => మరియు తమ కుమారులను కుమారెత్లను అగిన్గుండమును దాటించి 

శకునమును చిలల్ంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృషిట్కి చెడుతనము చేయుటకై తముమ్ను 

తాము అముమ్కొని, ఆయనకు కోపము పుటిట్ంచిరి. 

2 రాజులు 17:18 => కాబటిట్ యెహోవా ఇశార్యేలువారియందు బహుగా కోపగించి, తన 

సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక యూదా గోతర్ము గాక మరి యే గోతర్మును శేషించి 

యుండలేదు. 

2 రాజులు 17:19 => అయితే యూదావారును తమ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను విడిచిపెటిట్నవారై 

ఇశార్యేలువారు చేసికొనిన కటట్డలను అనుసరించిరి. 

2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 
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2 రాజులు 17:21 => ఆయన ఇశార్యేలు గోతర్ములను దావీదు ఇంటివారిలోనుండి 

విడగొటిట్వేయగా వారు నెబాతు కుమారుడైన యరొబామును రాజుగా చేసికొనిరి. ఈ యరొబాము 

ఇశార్యేలువారు యెహోవాను అనుసరింపకుండ ఆయనమీద వారిని తిరుగబడచేసి, వారు 

ఘోరపాపము చేయుటకు కారకుడాయెను. 

2 రాజులు 17:22 => ఇశార్యేలువారు యరొబాము చేసిన పాపములలో దేనిని విడువక 

వాటిననుసరించుచు వచిచ్రి గనుక 

2 రాజులు 17:23 => తన సేవకులైన పర్వకత్లదావ్రా యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న, ఆయన 

ఇశార్యేలువారిని తన సముఖములోనుండి వెళల్గొటెట్ను . ఆ హేతువుచేత వారు తమ 

సవ్దేశములోనుండి అషూష్రు దేశములోనికి చెరగొనిపోబడిరి; నేటివరకు వారచచ్ట ఉనాన్రు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:29 => నీ ఆజఞ్లను విధులను ఒకడు ఆచరించినయెడల వాటివలన వాడు 

బర్దుకునుగదా. వారు మరల నీ ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుచునటుల్ నీవు వారిమీద సాక్షయ్ము 

పలికినను, వారు గరివ్ంచి నీ ఆజఞ్లకు లోబడక నీ విధుల విషయములో పాపులై నినున్ తిరసక్రించి 

తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 9:30 => నీవు అనేక సంవతస్రములు వారిని ఓరిచ్, నీ పర్వకత్లదావ్రా నీ ఆతమ్చేత 

వారిమీద సాక్షయ్ము పలికితివిగాని వారు వినక పోయిరి; కాగా నీవు ఆ యా దేశములలోనునన్ 

జనులచేతికి వారిని అపప్గించితివి. 

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 
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పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడ డ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 

జెకరాయ్ 1:3 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్.  

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 1:5 => మీ పితరులేమైరి? పర్వకత్లు నితయ్ము బర్దుకుదురా? 
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జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 7:11 => అయితే వారు ఆలకింపనొలల్క మూరు ఖ్లై వినకుండ చెవులు మూసికొనిరి. 

జెకరాయ్ 7:12 => ధరమ్శాసత్రమును, పూరివ్కులైన పర్వకత్ల దావ్రా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా తన ఆతమ్ పేర్రేపణచేత తెలియజేసిన మాటలను, తాము వినకుండునటుల్ హృదయములను 

కురువిందమువలె కఠినపరచుకొనిరి గనుక సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవాయొదద్నుండి 

మహోగర్త వారిమీదికి వచెచ్ను. 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

మారుక్ 12:2 => పంటకాలమందు ఆ కాపులనుండి దార్క్షతోట పండల్లో తన భాగము 

తీసికొనివచుచ్టకు, కాపులయొదద్కు అతడు ఒక దాసుని పంపగా 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

మారుక్ 12:4 => మరల అతడు మరియొక దాసుని వారియొదద్కు పంపగా, వారు వాని తల 

గాయముచేసి అవమానపరచిరి. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

లూకా 20:10 => పంటకాలమందు అతడు ఆ దార్క్షతోట పంటలో తన భాగమిమమ్ని ఆ 

కాపులయొదద్కొక దాసుని పంపగా ఆ కాపులు వానిని కొటిట్ వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 
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లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:12 => మరలనతడు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయపరచి వెలుపలికి 

తోర్సివేసిరి. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

పరమగీతము 8:11 => బయలు హామోను నందు సాలొమోనుకొక దార్కాష్వనము కలదు అతడు 

దానిని కాపులకిచెచ్ను దాని ఫలములకు వచుచ్బడిగా ఒకొక్కక్డు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.  

పరమగీతము 8:12 => నా దార్కాష్వనము నా వశమున ఉనన్ది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు 

నీకే చెలుల్ను. దానిని కాపు చేయువారికి రెండువందలు వచుచ్ను. 
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యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

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  

యెషయా 28:10 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట చెపుప్చునాన్డని వారనుకొందురు.  

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యిరిమ్యా 7:25 => మీ పితరులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న దినము మొదలుకొని 

నేటివరకు మీరు వెనుకదీయుచు వచిచ్నవారే; నేను అనుదినము పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా 

సేవకులనందరిని మీయొదద్కు పంపుచు వచిచ్తిని. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

ఆమోసు 2:11 => మరియు మీ కుమారులలో కొందరిని పర్వకత్లుగాను, మీ యౌవనులలో కొందరిని 

నాకు నాజీరులుగాను నియమించితిని. ఇశార్యేలీయులారా, యీ మాటలు నిజమైనవి కావా? ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 
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లూకా 13:6 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను ఒక మనుషుయ్ని దార్క్షతోటలో 

అంజూరపు చెటొట్కటి నాటబడియుండెను. అతడు దాని పండుల్ వెదక వచిచ్నపుప్డు ఏమియు 

దొరకలేదు 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

వచనము 38 

అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని సావ్సథ్య్ము 

తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 
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మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

1 రాజులు 19:2 => యెజెబెలు ఒక దూతచేత ఏలీయాకు ఈ వరత్మానము పంపించెను రేపు ఈ 

వేళకు నేను నీ పార్ణమును వారిలో ఒకని పార్ణమువలె చేయనియెడల దేవుడు నాకు గొపప్ 

అపాయము కలుగజేయునుగాక. 

1 రాజులు 19:10 => అతడు ఇశార్యేలు వారు నీ నిబంధనను తోర్సివేసి నీ బలిపీఠములను 

పడగొటిట్ నీ పర్వకత్లను ఖడగ్ముచేత హతము చేసిరి. సైనయ్ములకధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా 

కొరకు మహా రోషముగలవాడనై నేను ఒకడనుమాతర్మే మిగిలియుండగా వారు నా పార్ణమును కూడ 

తీసివేయుటకై చూచుచునాన్రని మనవిచేసెను. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:10 => ఆ దీరఘ్దరిశ్ అటుల్ పర్కటించినందుకు ఆసా అతనిమీద కోపగించి 

రౌదర్ము చూపి అతనిని బందీగృహములో వేసెను, ఇదియు గాక ఆ సమయమందే ఆసా జనులలో 

కొందరిని బాధపరచెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  
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యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడ డ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 26:21 => రాజైన యెహోయాకీమును అతని శూరులందరును పర్ధానులందరును అతని 

మాటలు వినినమీదట రాజు అతని చంపజూచుచుండగా, ఊరియా దాని తెలిసికొని భయపడి 

పారిపోయి ఐగుపుత్ చేరెను. 

యిరిమ్యా 26:22 => అపుప్డు రాజైన యెహోయాకీము అకోబ్రు కుమారుడగు ఎలాన్తానును 

అతనితో కొందరిని ఐగుపుత్నకు పంపెను; 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

యిరిమ్యా 26:24 => ఈలాగు జరుగగా షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము యిరీమ్యాకు 

తోడైయునన్ందున అతని చంపుటకు వారు జనులచేతికి అతనిని అపప్గింపలేదు. 

లూకా 13:33 => అయినను నేడు రేపు ఎలుల్ండి నా తోర్వను నేను పోవుచుండవలెను; పర్వకత్ 

యెరూషలేమునకు వెలుపల నశింప వలల్పడదు. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 
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యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

యోహాను 10:31 => యూదులు ఆయనను కొటట్వలెనని మరల రాళుల్చేత పటుట్కొనగా 

2 కొరిందీయులకు 11:25 => ముమామ్రు బెతత్ములతో కొటట్బడితిని; ఒకసారి రాళల్తో కొటట్బడితిని; 

ముమామ్రు ఓడ పగిలి శర్మపడితిని; ఒక రాతిర్ంబగళుల్ సముదర్ములో గడిపితిని. 
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పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

వచనము 39 

అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

వచనము 40 

కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

Page  of 2687 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 3:17 => మరియు ఇదిగో ఈయనే నా పిర్య కుమారుడు, ఈయనయందు 

నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

యోహాను 1:18 => ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని చూడలేదు; తండిర్ రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ 

కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

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. 

హెబీర్యులకు 1:1 => పూరవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను పర్వకత్ల 

దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 
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యిరిమ్యా 36:3 => నేను యూదా వారికి చేయనుదేద్శించు కీడంతటినిగూరిచ్ వారు విని నేను వారి 

దోషమును వారి పాపమును క్షమించునటుల్ తమ దురామ్రగ్తను విడిచి పశాచ్తాత్పపడుదురేమో. 

జెఫనాయ్ 3:7 => దాని విషయమై నా నిరణ్యమంతటిచొపుప్న మీ నివాససథ్లము సరవ్నాశము 

కాకుండునటుల్, నాయందు భయభకుత్లు కలిగి శిక్షకు లోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు 

దుష కిర్యలు చేయుటయందు అతాయ్శ గలవారైరి. 

1 రాజులు 1:31 => బతెష్బ సాగిలపడి రాజునకు నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడైన రాజగు 

దావీదు సదాకాలము బర్దుకును గాక అనెను. 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

వచనము 41 

అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి కాలములయందు తనకు 

పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 2:13 => వారు వెళిళ్న తరువాత ఇదిగో పర్భువు దూత సవ్పన్మందు యోసేపునకు 

పర్తయ్క్షమై హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచునాన్డు గనుక నీవు లేచి 

ఆ శిశువును ఆయన తలిల్ని వెంటబెటుట్కొని ఐగుపుత్నకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెపుప్వరకు 

అకక్డనే యుండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 2:14 => అపుప్డతడు లేచి, రాతిర్వేళ శిశువును తలిల్ని తోడుకొని, 
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మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 2:16 => ఆ జాఞ్నులు తనున్ అపహసించిరని హేరోదు గర్హించి బహు ఆగర్హము 

తెచుచ్కొని, తాను జాఞ్నులవలన వివరముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబటిట్, బేతెల్హేములోను దాని సకల 

పార్ంతములలోను, రెండు సంవతస్రములు మొదలుకొని తకుక్వ వయసుస్ గల మగపిలల్లనందరిని 

వధించెను. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 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. 

మారుక్ 12:7 => అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు 

సావ్సథ్య్ము మనదగునని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మారుక్ 12:8 => అతనిని పటుట్కొని చంపి, దార్క్షతోట వెలుపల పారవేసిరి. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 
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యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

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 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 1:16 => మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద 

చూచినపుప్డు మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో 

చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 
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2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

1 రాజులు 1:12 => కాబటిట్ నీ పార్ణమును నీ కుమారుడైన సొలొమోను పార్ణమును 

రకిష్ంచుకొనుటకై నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను వినుము. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 40:14 => నా పార్ణము తీయుటకై యతిన్ంచువారు సిగుగ్పడి బొతిత్గా భర్మసియుందురు 

గాక నాకు కీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళిల్ంపబడి సిగుగ్నొందుదురు గాక.  

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 
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లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

యోహాను 7:1 => అటుతరువాత యూదులు ఆయనను చంప వెదకినందున యేసు యూదయలో 

సంచరించనొలల్క గలిలయలో సంచరించుచుండెను. 

యోహాను 7:19 => మోషే మీకు ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్లేదా? అయినను మీలో ఎవడును ఆ 

ధరమ్శాసత్రమును గైకొనడు; మీరెందుకు ననున్ చంపజూచుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 42 

మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. ఇది 

పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎనన్డును 

చదువలేదా? 
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మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మతత్యి 26:57 => యేసును పటుట్కొనినవారు పర్ధానయాజకుడైన కయపయొదద్కు ఆయనను 

తీసికొనిపోగా, అకక్డ శాసుత్ర్లును పెదద్లును కూడియుండిరి. 

మారుక్ 14:46 => వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:47 => దగగ్ర నిలిచియునన్వారిలో ఒకడు కతిత్ దూసి పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ 

వాని చెవి తెగనరికెను. 

మారుక్ 14:48 => అందుకు యేసు మీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను 

గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొన వచిచ్తిరా? 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మారుక్ 14:51 => తన దిగంబర శరీరముమీద నారబటట్ వేసికొనియునన్ యొక పడుచువాడు 

ఆయన వెంట వెళుల్చుండగా, వారతనిని పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:52 => అతడు నారబటట్ విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను. 

మారుక్ 14:53 => వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు 

పెదద్లు శాసుత్ర్లు అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 
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యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

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, 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30 => మీరు మార్నున వేర్లాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల 

దేవుడు లేపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

2 రాజులు 11:1 => అహజాయ్ తలిల్యైన అతలాయ్ తన కుమారుడు మృతిబొందెనని తెలిసికొని లేచి 

రాజకుమారులనందరిని నాశనము చేసెను. 

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 27:31 => ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి 

ఆయన వసత్రములాయనకు తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 12:8 => అతనిని పటుట్కొని చంపి, దార్క్షతోట వెలుపల పారవేసిరి. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

వచనము 43 

కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ జనులకియయ్బడునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 20:15 => అతనిని దార్క్షతోట వెలుపలికి తోర్సివేసి చంపిరి. కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట 

యజమానుడు వారికేమి చేయును? 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 
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యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

వచనము 44 

మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో వానిని నలి 

చేయుననెను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 22:7 => కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి 

పటట్ణము తగలబెటిట్ంచెను. 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మతత్యి 24:21 => లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును 

కలుగబోదు. 
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మతత్యి 24:22 => ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

లేవీయకాండము 26:14 => మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

లేవీయకాండము 26:15 => నా కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక 

నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, 

లేవీయకాండము 26:16 => నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను కీష్ణింపచేయునటిట్యు 

పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు 

వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను తినెదరు; 

లేవీయకాండము 26:17 => నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు 

చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు 

పారిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 

లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 
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లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

లేవీయకాండము 26:30 => నేను మీ యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను 

పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

లేవీయకాండము 26:32 => నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ 

శతుర్వులు దాని చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:33 => జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ 

దేశము పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. 
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లేవీయకాండము 26:34 => మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయునన్ 

దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:35 => అది పాడైయుండు దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో 

నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో 

అనుభవించును. 

లేవీయకాండము 26:36 => మీలో మిగిలినవారు తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి 

హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, 

ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే 

పడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:37 => తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు 

పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:38 => మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను 

తినివేయును. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

లేవీయకాండము 26:40 => వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ 

తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

లేవీయకాండము 26:42 => నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; 

నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము 

చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 
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లేవీయకాండము 26:43 => వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన 

విశార్ంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను 

అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. 

లేవీయకాండము 26:44 => అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో ఉనన్పుప్డు వారిని 

నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ వారియందు 

అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 26:45 => నేను వారికి దేవుడనై యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను 

జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము 

చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

లేవీయకాండము 26:46 => యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును 

ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

యెషయా 5:5 => ఆలోచించుడి, నేను నా దార్క్షతోటకు చేయబోవు కారయ్మును మీకు 

తెలియజెపెప్దను నేను అది మేసివేయబడునటుల్ దాని కంచెను కొటిట్వేసెదను. అది తొర్కక్బడునటుల్ దాని 

గోడను పడగొటిట్ దాని పాడుచేసెదను 

యెషయా 5:6 => అది శుదిధ్చేయబడదు పారతో తర్వవ్బడదు దానిలో గచచ్పొదలును బలురకక్సి 

చెటుల్ను బలిసియుండును దానిమీద వరిష్ంపవలదని మేఘములకు ఆజఞ్నిచెచ్దను. 
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యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

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 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

జెకరాయ్ 11:10 => సౌందరయ్మను కఱఱ్ను తీసికొని జనులందరితో నేను చేసిన నిబంధనను భంగము 

చేయునటుల్ దానిని విరిచితిని. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 
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మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మలాకీ 4:3 => నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదములకిర్ంద ధూళివలె 

ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొర్కుక్దురని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

లూకా 17:33 => తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, దాని 

పోగొటుట్కొనువాడు దానిని సజీవముగా కాపాడుకొనును. 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

లూకా 17:35 => ఇదద్రు సతరీలు ఒకక్ తిరుగలి విసరుచుందురు; ఒకతె కొనిపోబడును ఒకతె 

విడిచిపెటట్బడుననెను.  

లూకా 17:36 => శిషుయ్లు పర్భువా, యిది ఎకక్డ (జరుగు) నని ఆయన నడిగినందుకు  

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 49:6 => నీవు యాకోబు గోతర్పువారిని ఉదధ్రించునటుల్ను ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంపబడినవారిని రపిప్ంచునటుల్ను నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో సవ్లప్విషయము; 

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అనయ్జనులకు 

వెలుగైయుండునటుల్ నినున్ నియమించియునాన్ను.  

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యెషయా 66:19 => నేను వారియెదుట ఒక సూచక కిర్యను జరిగించెదను వారిలో 

తపిప్ంచుకొనినవారిని విలుకాండైరన తరీ ష్షు పూలు లూదు అను జనులయొదద్కును తుబాలు యావాను 

నివాసులయొదద్కును నేను పంపెదను ననున్గూరిచ్న సమాచారము విననటిట్యు నా మహిమను 

చూడనటిట్యు దూరదీవ్పవాసులయొదద్కు వారిని పంపెదను వారు జనములలో నా మహిమను 

పర్కటించెదరు. 

యెషయా 66:20 => ఇశార్యేలీయులు పవితర్మైన పాతర్లో నైవేదయ్మును యెహోవా 

మందిరములోనికి తెచుచ్నటుల్గా గుఱఱ్ములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను 

కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎకిక్ంచి సరవ్జనములలోనుండి నాకు పర్తిషిఠ్త పరవ్తమగు 
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యెరూషలేమునకు మీ సవ్దేశీయులను యెహోవాకు నైవేదయ్ముగా వారు తీసికొనివచెచ్దరని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 66:21 => మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని 

ఏరప్రచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు . మరియు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు  

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:7 => సహోదరులారా, ఆరంభమందు అనయ్జనులు నా నోట సువారత్ 

వాకయ్ము విని విశవ్సించులాగున మీలో ననున్ దేవుడేరప్రచుకొనెనని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళిల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

రోమీయులకు 9:1 => నాకు బహు దుఃఖమును, నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. 

రోమీయులకు 11:36 => ఆయన మూలమునను ఆయన దావ్రాను ఆయన నిమితత్మును సమసత్ము 

కలిగియునన్వి. యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

రోమీయులకు 15:9 => అందువిషయమై ఈ హేతువు చేతను అనయ్జనులలో నేను నినున్ 

సుత్తింతును; నీ నామ సంకీరత్నము చేయుదును అని వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 15:10 => మరియు అనయ్జనులారా, ఆయన పర్జలతో సంతోషించుడి అనియు 

రోమీయులకు 15:11 => మరియు సమసత్ అనయ్జనులారా, పర్భువును సుత్తించుడి సకల పర్జలు 

ఆయనను కొనియాడుదురుగాక అనియు చెపిప్యునన్ది. 

రోమీయులకు 15:12 => మరియు యెషయా యీలాగు చెపుప్చునాన్డు యెషష్యిలోనుండి వేరు 

చిగురు, అనగా అనయ్జనులనేలుటకు లేచువాడు వచుచ్ను; ఆయనయందు అనయ్జనులు నిరీక్షణ 

యుంచుదురు. 

రోమీయులకు 15:13 => కాగా మీరు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్పొంది, విసాత్రముగా నిరీక్షణ గలవారగుటకు 

నిరీక్షణకరత్యగు దేవుడు విశావ్సము దావ్రా సమసాత్నందముతోను సమాధానముతోను మిముమ్ను 

నింపునుగాక. 
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రోమీయులకు 15:14 => నా సహోదరులారా, మీరు కేవలము మంచివారును, సమసత్ 

జాఞ్నసంపూరుణ్లును, ఒకరికి ఒకరు బుదిధ్చెపప్ సమరుథ్లునై యునాన్రని నామటుట్కు నేనును 

మిముమ్నుగూరిచ్ రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:15 => అయినను అనయ్జనులు అను అరప్ణ పరిశుదాధ్తమ్వలన పరిశుదధ్పరచబడి 

పీర్తికరమగునటుల్, నేను సువారత్ విషయమై యాజక ధరమ్ము జరిగించుచు, దేవునిచేత నాకు 

అనుగర్హింపబడిన కృపనుబటిట్ అనయ్జనుల నిమితత్ము యేసుకీర్సుత్ పరిచారకుడనైతిని 

రోమీయులకు 15:16 => ఇది హేతువు చేసికొని మీకు జాఞ్పకము చేయవలెనని యుండి యెకుక్వ 

ధైరయ్ము కలిగి సంకేష్పముగా మీకు వార్యుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:17 => కాగా, కీర్సుత్యేసునుబటిట్ దేవుని విషయమైన సంగతులలో నాకు అతిశయ 

కారణము కలదు. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

కీరత్నలు 1:3 => అతడు నీటికాలువల యోరను నాటబడినదై ఆకు వాడక తన కాలమందు 

ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలె నుండును అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

సామెతలు 10:30 => నీతిమంతుడు ఎనన్డును కదలింపబడడు భకిత్హీనులు దేశములో నివసింపరు. 
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సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

యెషయా 5:3 => కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావారలారా, నా దార్క్షతోట విషయము 

నాకు నాయ్యము తీరచ్వలెనని మిముమ్ వేడుకొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

మతత్యి 25:29 => కలిగిన పర్తివానికి ఇయయ్బడును అతనికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివాని 

యొదద్నుండి వానికి కలిగినదియు తీసివేయబడును. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

యోహాను 8:35 => దాసుడెలల్పుప్డును ఇంటిలో నివాసము చేయడు; కుమారుడెలల్పుప్డును 

నివాసము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28 => కాబటిట్ దేవునివలననైన యీ రక్షణ అనయ్జనులయొదద్కు 

పంపబడియునన్దని మీరు తెలిసికొందురు గాక, 
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పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 

వచనము 45 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, తముమ్నుగూరిచ్యే 

చెపెప్నని గర్హించి 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

కీరత్నలు 118:22 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

కీరత్నలు 118:23 => అది యెహోవావలన కలిగినది అది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము 

యెషయా 28:16 => పర్భువగు యెహోవా ఈలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు సీయోనులో పునాదిగా 

రాతిని వేసినవాడను నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూలయ్మైన తలరాయి బహు సిథ్రమైన 

పునాదియైన మూలరాయియై యునన్ది విశవ్సించువాడు కలవరపడడు. 

జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 3:9 => యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు 

నేతర్ములునన్వి, దాని చెకక్డపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

వాకుక్; మరియు ఒక దినములోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్ దోషమును పరిహరింతును; 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

మారుక్ 12:11 => ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము 

మీరు చదువలేదా? అని అడుగగా 
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లూకా 20:17 => ఆయన వారిని చూచి ఆలాగైతే ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను అని వార్యబడిన మాట ఏమిటి? 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:20 => కీర్సుత్యేసే ముఖయ్మైన మూలరాయియై యుండగా అపొసత్లులును 

పర్వకత్లును వేసిన పునాదిమీద మీరు కటట్బడియునాన్రు. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 
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హబకూక్కు 1:5 => అనయ్జనులలో జరుగునది చూడుడి , ఆలోచించుడి , కేవలము 

విసమ్యమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కారయ్ము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు 

మీకు తెలిపినను మీరతని నమమ్కయుందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40 => పర్వకత్ల గర్ంథమందు చెపప్బడినది మీమీదికి రాకుండ 

చూచుకొనుడి; అదేమనగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

ఎఫెసీయులకు 3:3 => ఎటల్నగా కీర్సుత్ మరమ్ము దేవదరశ్నమువలన నాకు తెలియపరచబడినదను 

సంగతినిగూరిచ్ మునుపు సంకేష్పముగా వార్సితిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:4 => మీరు దానిని చదివినయెడల దానినిబటిట్ ఆ కీర్సుత్ మరమ్మునుగూరిచ్ నాకు 

కలిగిన జాఞ్నము గర్హించుకొనగలరు. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 3:6 => ఈ మరమ్మేదనగా అనయ్జనులు, సువారత్వలన కీర్సుత్యేసునందు, 

యూదులతోపాటు సమాన వారసులును, ఒక శరీరమందలి సాటి అవయవములును, వాగాద్నములో 

పాలివారలునై యునాన్రనునదియే. 

ఎఫెసీయులకు 3:7 => దేవుడు కారయ్కారియగు తన శకిత్నిబటిట్ నాకు అనుగర్హించిన కృపావరము 

చొపుప్న నేను ఆ సువారత్కు పరిచారకుడనైతిని. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 
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ఆదికాండము 24:50 => లాబానును బెతూయేలును ఇది యెహోవావలన కలిగిన కారయ్ము; మేమైతే 

అవునని గాని కాదని గాని చెపప్జాలము; 

ఆదికాండము 49:24 => యాకోబు కొలుచు పరాకర్మశాలియైన వాని హసత్బలమువలన అతని విలుల్ 

బలమైనదగును. ఇశార్యేలునకు బండయు మేపెడివాడును ఆయనే. నీకు సహాయము చేయు నీ తండిర్ 

దేవునివలనను పైనుండి మింటి దీవెనలతోను  

1 సమూయేలు 14:38 => అందువలన సౌలు జనులలో పెదద్లు నాయొదద్కు వచిచ్ నేడు ఎవరివలన 

ఈ పాపము కలిగెనో అది విచారింపవలెను. 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 48:45 => హెషోబ్నులోనుండి అగిన్యు సీహోను మధయ్నుండి జావ్లలును బయలుదేరి  

జెకరాయ్ 4:7 => గొపప్ పరవ్తమా, జెరుబాబ్బెలును అడ డ్గించుటకు నీవు ఏమాతర్పు దానవు? నీవు 

చదునుభూమి వగుదువు; కృప కలుగును గాక కృప కలుగునుగాక అని జనులు కేకలువేయగా అతడు 

పైరాయి తీసికొని పెటిట్ంచును. 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మతత్యి 22:31 => మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు 

దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

మారుక్ 2:25 => అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును 

ఆకలిగొనినందున దావీదునకు అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 
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మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

గలతీయులకు 4:21 => ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియుండ గోరువారలారా, మీరు ధరమ్శాసత్రము 

వినుటలేదా? నాతో చెపుప్డి. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

వచనము 46 

ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను పర్వకత్యని యెంచిరి 

గనుక వారికి భయపడిరి. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 
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మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 12:28 => దేవుని ఆతమ్వలన నేను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్యెడల నిశచ్యముగా 

దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. 

యెషయా 28:2 => ఆలకించుడి, బలపరాకర్మములు గలవాడొకడు పర్భువుకు ఉనాన్డు పర్చండమైన 

వడగండుల్ను పర్చండమైన జలముల పర్వాహమును పర్చండమైన వరదయు కొటిట్వేయునటుల్ ఆయన 

తన బలముచేత పడదోర్యువాడు.  

లూకా 17:20 => దేవుని రాజయ్మెపుప్డు వచుచ్నని పరిసయుయ్లు ఆయన నడిగినపుప్డు ఆయన 

దేవుని రాజయ్ము పర్తయ్క్షముగా రాదు. 

లూకా 17:21 => ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజయ్ము మీ మధయ్నే యునన్ది గనుక, ఇదిగో 

యికక్డనని, అదిగో అకక్డనని చెపప్ వీలుపడదని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 3:3 => అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొర్తత్గా జనిమ్ంచితేనే కాని అతడు దేవుని 

రాజయ్మును చూడలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 3:5 => యేసు ఇటల్నెను ఒకడు నీటిమూలముగాను ఆతమ్మూలముగాను జనిమ్ంచితేనేగాని 

దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశింపలేడని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 19:6 => సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన 

రాజయ్ముగాను పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన 

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా 

యెషయా 26:2 => సతయ్ము నాచరించు నీతిగల జనము పర్వేశించునటుల్ దావ్రములను తీయుడి. 

1 కొరిందీయులకు 13:2 => పర్వచించు కృపావరము కలిగి మరమ్ములనిన్యు జాఞ్నమంతయు 

ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరిపూరణ్ విశావ్సము గలవాడనైనను, పేర్మ లేనివాడనైతే 

నేను వయ్రుథ్డను. 
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1 పేతురు 2:9 => అయితే మీరు చీకటిలోనుండి ఆశచ్రయ్కరమైన తన వెలుగులోనికి మిముమ్ను 

పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను పర్చురము చేయు నిమితత్ము, ఏరప్రచబడిన వంశమును, 

రాజులైన యాజకసమూహమును, పరిశుదద్ జనమును, దేవుని సొతైత్న పర్జలునైయునాన్రు 

నాయ్యాధిపతులు 6:39 => అపుప్డు గిదోయ్ను నీ కోపము నా మీద మండనియయ్కుము; ఇంకొక మారే 

ఆ బొచుచ్చేత శోధింప సెలవిముమ్. నేల అంతటిమీద మంచు పడియుండగా ఆ బొచుచ్ మాతర్మే 

పొడిగా ఉండనిమమ్ని దేవునితో అనగా 

యెషయా 29:17 => ఇకను కొదిద్ కాలమైన తరువాతనే గదా లెబానోను పర్దేశము ఫలవంతమైన 

పొలమగును ఫలవంతమైన పొలము వనమని యెంచబడును.  

యెషయా 35:7 => ఎండమావులు మడుగులగును ఎండిన భూమిలో నీటిబుగగ్లు పుటుట్ను నకక్లు 

పండుకొనినవాటి ఉనికిపటుట్లో జముమ్ను తుంగగడిడ్యు మేతయు పుటుట్ను. 

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 
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లూకా 3:8 => మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అబార్హాము మాకు తండిర్ అని మీలో 

మీరనుకొన మొదలుపెటుట్కొనవదుద్; దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 9:11 => జనసమూహములు అది తెలిసికొని ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని 

చేరుచ్కొని, దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ వారితో మాటలాడుచు, సవ్సథ్త కావలసినవారిని సవ్సథ్పరచెను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 11:17 => అయితే కొమమ్లలో కొనిన్ విరిచివేయబడి, అడవి ఒలీవ కొమమ్వైయునన్ 

నీవు వాటిమధయ్న అంటుకటట్బడి, ఒలీవచెటుట్యొకక్ సారవంతమైన వేరులో వాటితో కలిసి 

పాలుపొందినయెడల, ఆ కొమమ్లపైన  
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రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 
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వచనము 1 

యేసు వారికుతత్రమిచుచ్చు తిరిగి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను. 

కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యెషయా 8:15 => అనేకులు వాటికి తగిలి తొటిర్లుల్చు పడి కాళుల్చేతులు విరిగి చికుక్బడి 

పటట్బడుదురు. 

యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

జెకరాయ్ 12:3 => ఆ దినమందు నేను యెరూషలేమును సమసత్మైన జనులకు బరువైన 

రాయిగాచేతును, దానిని ఎతిత్ మోయువారందరు మికిక్లి గాయపడుదురు, భూజనులందరును దానికి 

విరోధులై కూడుదురు. 

లూకా 20:18 => ఈ రాతిమీద పడు పర్తివాడును తునకలైపోవును; గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలిచేయుననెను. 

రోమీయులకు 9:33 => ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో సాథ్పించుచునాన్ను; 

ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు సిగుగ్పరచబడడు అని వార్యబడిన పర్కారము వారు అడుడ్రాయి 

తగిలి, తొటుర్పడిరి. 

2 కొరిందీయులకు 4:3 => మా సువారత్ మరుగుచేయబడినయెడల నశించుచునన్వారి 

విషయములోనే మరుగుచేయబడియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 4:4 => దేవుని సవ్రూపియైయునన్ కీర్సుత్ మహిమను కనుపరచు సువారత్ 

పర్కాశము వారికి పర్కాశింపకుండు నిమితత్ము, ఈ యుగసంబంధమైన దేవత అవిశావ్సులైనవారి 

మనోనేతర్ములకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేసెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 21:8 => నీ హసత్ము నీ శతుర్వులందరిని చికిక్ంచుకొనును నీ దకిష్ణహసత్ము నినున్ 

దేవ్షించువారిని చికిక్ంచుకొనును. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 110:5 => పర్భువు నీ కుడిపారశ్వ్మందుండి తన కోపదినమున రాజులను నలుగగొటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:6 => అనయ్జనులకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను దేశము శవములతో నిండియుండును 

విశాల దేశముమీది పర్ధానుని ఆయన నలుగగొటుట్ను.  

దానియేలు 2:34 => మరియుచేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి, యినుమును మటిట్యు 

కలిసిన ఆ పర్తిమ యొకక్ పాదములమీద పడి దాని పాదములను తుతుత్నియలుగా విరుగగొటిట్నటుట్ 

తమకు కనబడెను. 
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దానియేలు 2:35 => అంతట ఇనుమును మటిట్యు ఇతత్డియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా 

దంచబడి కళల్ములోని చెతత్వలె కాగా వాటికి సథ్లము ఎచచ్టను దొరకకుండ గాలి వాటిని 

కొటుట్కొనిపోయెను; పర్తిమను విరుగగొటిట్న ఆ రాయి సరవ్భూతలమంత మహా పరవ్తమాయెను. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 

దానియేలు 2:45 => చేతి సహాయము లేక పరవ్తమునుండి తియయ్బడిన ఆ రాయి యినుమును 

ఇతత్డిని మటిట్ని వెండిని బంగారమును పగులగొటట్గా తమరు చూచితిరే; యిందువలన మహా దేవుడు 

ముందు జరుగబోవు సంగతి రాజునకు తెలియజేసియునాన్డు; కల నిశచ్యము, దాని భావము 

నమమ్దగినది అని దానియేలు రాజుతో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 2:2 => ఎందుకనగా దేవదూతల దావ్రా పలుకబడిన వాకయ్ము సిథ్రపరచబడినందున, 

పర్తి అతికర్మమును అవిధేయతయు నాయ్యమైన పర్తిఫలము పొందియుండగా 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

ఎసేత్రు 9:25 => ఎసేత్రు, రాజు ఎదుటికి వచిచ్న తరువాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా 

తలపెటిట్న చెడుయోచన తన తలమీదికే వచుచ్నటుల్గా చేసి, వాడును వాని కుమారులును 

ఉరికొయయ్మీద ఉరితీయబడునటుల్గా ఆజఞ్ వార్యించి ఇచెచ్ను. 
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యోబు 16:12 => నేను నెమమ్దిగానుంటిని అయితే ఆయన ననున్ ముకక్లు చెకక్లు చేసియునాన్డు 

మెడ పటుట్కొని విదలించి ననున్ తుతుత్నియలుగా చేసియునాన్డు. తనకు ననున్ గురిదిబబ్గా 

నిలిపియునాన్డు 

యెషయా 28:13 => ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్ సూతర్మువెంబడి సూతర్ము 

సూతర్మువెంబడి సూతర్ము కొంత ఇచచ్ట కొంత అచచ్ట యెహోవా వాకయ్ము మీకు వచుచ్ను.  

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మారుక్ 11:14 => అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని 

చెపెప్ను ? ఇది ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

వచనము 2 

పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 12:12 => గొఱఱ్ కంటె మనుషుయ్డెంతో శేర్షు ఠ్డు; కాబటిట్ విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట 

ధరమ్మే అని చెపిప్ 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 
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లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

లూకా 6:11 => అపుప్డు వారు వెఱిఱ్ కోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయుదమా అని 

యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

వచనము 3 

ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను పంపినపుప్డు వారు 

రానొలల్కపోయిరి. 
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2 సమూయేలు 12:7 => నాతాను దావీదును చూచి ఆ మనుషుయ్డవు నీవే. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులమీద నేను నినున్ రాజుగా పటాట్భిషేకముచేసి 

సౌలుచేతిలోనుండి నినున్ విడిపించి నీ యజమానుని నగరిని నీకనుగర్హించి 

2 సమూయేలు 12:8 => నీ యజమానుని సతరీలను నీ కౌగిట చేరిచ్ ఇశార్యేలువారిని యూదావారిని 

నీ కపప్గించితిని. ఇది చాలదని నీవనుకొనినయెడల నేను మరి ఎకుక్వగా నీకిచిచ్యుందును. 

2 సమూయేలు 12:9 => నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి ఆయన దృషిట్కి చెడుతనము 

చేసితివేమి? హితీత్యుడగు ఊరియాను కతిత్చేత చంపించి అతని భారయ్ను నీకు భారయ్యగునటుల్గా నీవు 

పటుట్కొనియునాన్వు; అమోమ్నీయులచేత నీవతని చంపించితివి గదా? 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

2 సమూయేలు 12:11 => నా మాట ఆలకించుము; యెహోవానగు నేను సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ 

యింటివారి మూలముననే నేను నీకు అపాయము పుటిట్ంతును; నీవు చూచుచుండగా నేను నీ 

భారయ్లను తీసి నీ చేరువవాని కపప్గించెదను. 

2 సమూయేలు 12:12 => పగటియందు వాడు వారితో శయనించును. నీవు ఈ కారయ్ము 

రహసయ్ముగా చేసితివిగాని ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగా పగటియందే నేను చెపిప్నదానిని 

చేయింతును అనెను. 

2 సమూయేలు 12:13 => నేను పాపము చేసితినని దావీదు నాతానుతో అనగా నాతాను నీవు 

చావకుండునటుల్ యెహోవా నీ పాపమును పరిహరించెను. 

సామెతలు 9:7 => అపహాసకులకు బుదిధ్చెపుప్వాడు తనకే నింద తెచుచ్కొనును. భకిత్హీనులను 

గదిద్ంచువానికి అవమానమే కలుగును. 

సామెతలు 9:8 => అపహాసకుని గదిద్ంపకుము గదిద్ంచినయెడల వాడు నినున్ దేవ్షించును. జాఞ్నము 

గలవానిని గదిద్ంపగా వాడు నినున్ పేర్మించును. 

సామెతలు 9:9 => జాఞ్నము గలవానికి ఉపదేశము చేయగా వాడు మరింత జాఞ్నము నొందును 

నీతిగలవానికి బోధచేయగా వాడు జాఞ్నాభివృదిధ్ నొందును. 
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సామెతలు 15:12 => అపహాసకుడు తనున్ గదిద్ంచువారిని పేర్మించడు వాడు జాఞ్నులయొదద్కు 

వెళల్డు. 

యెషయా 29:1 => అరీయేలుకు శర్మ దావీదు దండుదిగిన అరీయేలు పటట్ణమునకు శర్మ 

సంవతస్రము వెంబడి సంవతస్రము గడవనీయుడి పండుగలను కర్మముగా జరుగనీయుడి.  

యోహాను 7:7 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షింపనేరదు గాని, దాని కిర్యలు చెడ డ్వని నేను 

దానినిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను గనుక అది ననున్ దేవ్షించుచునన్ది. 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

లూకా 7:39 => ఆయనను పిలిచిన పరిసయుయ్డు అది చూచి ఈయన పర్వకత్యైనయెడల తనున్ 

ముటుట్కొనిన యీ సతరీ ఎవతెయో ఎటువంటిదో యెరిగియుండును; ఇది పాపాతుమ్రాలు అని తనలో 

తాననుకొనెను.  

యోహాను 7:40 => జనసమూహములో కొందరు ఈ మాటలు విని నిజముగా ఈయన ఆ పర్వకత్యే 

అనిరి; 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22 => ఇశార్యేలువారలారా, యీ మాటలు వినుడి. దేవుడు 

నజరేయుడగు యేసుచేత అదుభ్తములను మహతాక్రయ్ములను సూచక కిర్యలను మీ మధయ్ను 

చేయించి, ఆయనను తనవలన మెపుప్పొందినవానిగా మీకు కనబరచెను; ఇది మీరే యెరుగుదురు. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 
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మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 11:32 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి 

గాని, అందరు యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

మారుక్ 12:12 => తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను 

పటుట్కొనుటకు సమయము చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను 

విడిచిపోయిరి. 

మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 20:6 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపిప్నయెడల పర్జలందరు మనలను రాళల్తో 

కొటుట్దురు; ఏలయనగా యోహాను పర్వకత్ అని అందరును రూఢిగా నముమ్చునాన్రని తమలో తాము 

ఆలోచించుకొని 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 
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లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:38 => ఆ బంటులు ఈ మాటలు నాయ్యాధిపతులకు తెలపగా, వీరు 

రోమీయులని వారు విని భయపడి వచిచ్, 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

వచనము 4 

కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న పశువులును వధింపబడినవి; 

అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను 

పంపెను గాని 

మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మతత్యి 9:16 => ఎవడును పాత బటట్కు కొర్తత్బటట్ మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ మాసిక బటట్ను 

వెలితిపరచును చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 
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మతత్యి 9:17 => మరియు పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయరు; పోసినయెడల తితుత్లు 

పిగిలి, దార్కాష్రసము కారిపోవును, తితుత్లు పాడగును. అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ తితుత్లలో 

పోయుదురు, అపుప్డు ఆ రెండును చెడిపోకయుండునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:43 => అపవితార్తమ్ ఒక మనుషుయ్ని వదలిపోయిన తరువాత అది విశార్ంతి వెదకుచు 

నీరులేని చోటల్ తిరుగుచుండును. 

మతత్యి 12:44 => విశార్ంతి దొరకనందున నేను వదలివచిచ్న నా యింటికి తిరిగి వెళుల్దుననుకొని 

వచిచ్, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడిచ్ అమరిచ్యుండుట చూచి, వెళిల్ తనకంటె చెడ డ్వైన మరి 

యేడు దయయ్ములను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; అవి దానిలో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 13:4 => వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను; పకుష్లు వచిచ్ వాటిని 

మింగివేసెను 

మతత్యి 13:5 => కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున 

అవి వెంటనే మొలిచెను గాని 

మతత్యి 13:6 => సూరుయ్డు ఉదయించినపుప్డు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మతత్యి 13:7 => కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక 

అవి ఫలింపలేదు. 

మతత్యి 13:8 => కొనిన్ మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, 

ఒకటి ముపప్దంతలుగాను ఫలించెను. 

మతత్యి 13:9 => చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:10 => తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్ నీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో 

మాటలాడుచునాన్వని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇటల్నెను 
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మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

మతత్యి 20:3 => తరువాత అతడు దాదాపు తొమిమ్ది గంటలకు వెళిల్ సంతవీధిలో ఊరక 

నిలిచియునన్ మరికొందరిని చూచి 

మతత్యి 20:4 => మీరును నా దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డి, యేమి నాయ్యమో అది మీకితుత్నని వారితో 

చెపప్గా వారును వెళిల్రి. 

మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళిల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

మతత్యి 20:6 => తిరిగి దాదాపు అయిదు గంటలకు వెళిల్, మరికొందరు నిలిచియుండగా చూచి 

ఇకక్డ దినమంతయు మీరెందుకు ఊరకనే నిలిచియునాన్రని వారిని అడుగగా 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:9 => దాదాపు అయిదు గంటలకు కూలికి కుదిరినవారు వచిచ్ ఒకొక్క దేనారము 

చొపుప్న తీసికొనిరి. 

మతత్యి 20:10 => మొదటి వారు వచిచ్ తమకు ఎకుక్వ దొరకుననుకొనిరి గాని వారికిని ఒకొక్క 

దేనారము చొపుప్ననే దొరకెను. 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  
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మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

మతత్యి 20:14 => నీకిచిచ్నటే ట్ కడపట వచిచ్న వీరికిచుచ్టకును నాకిషట్మైనది; 

మతత్యి 20:15 => నాకిషట్ము వచిచ్నటుట్ నా సొంత సొముమ్తో చేయుట నాయ్యము కాదా? నేను 

మంచివాడనైనందున నీకు కడుపుమంటగా ఉనన్దా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మతత్యి 21:29 => వాడు పోను అని యుతత్రమిచెచ్ను గాని పిమమ్ట మనసుస్ మారుచ్కొని పోయెను. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 
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మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 21:43 => కాబటిట్ దేవుని రాజయ్ము మీయొదద్నుండి తొలగింపబడి, దాని ఫలమిచుచ్ 

జనులకియయ్బడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:45 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, 

తముమ్నుగూరిచ్యే చెపెప్నని గర్హించి 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 
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మారుక్ 4:33 => వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, 

ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించెను. 

మారుక్ 4:34 => ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు 

అనిన్టిని విశదపరచెను. 

లూకా 8:10 => ఆయన దేవుని రాజయ్ మరమ్ములెరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడి యునన్ది; 

ఇతరులైతే చూచియు చూడకయు, వినియు గర్హింపకయు ఉండునటుల్ వారికి ఉపమానరీతిగా 

(బోధింపబడుచునన్వి.) 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

1 సమూయేలు 16:3 => యెషష్యిని బలయ్రప్ణమునకు పిలువుము; అపుప్డు నీవు చేయవలసిన 

దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవని పేరు నేను నీకు చెపుప్దునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని 

సెలవియయ్గా 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

వచనము 5 

వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన వరత్కమునకును వెళిల్రి. 
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మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

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. 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, 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 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:14 => (పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన 

దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని వారి కపప్గించినటుల్ండును. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 25:7 => అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

మతత్యి 25:8 => బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో 

కొంచెము మాకియుయ్డని బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:9 => అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు 

అముమ్వారియొదద్కు పోయి కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:11 => అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, 

అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 25:12 => అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

కీరత్నలు 45:12 => తూరు కుమారెత్ నైవేదయ్ము తీసికొనివచుచ్ను జనులలో ఐశవ్రయ్వంతులు నీ 

దయను వెదకుదురు. 
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కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 45:15 => ఉతాస్హసంతోషములతో వారు వచుచ్చునాన్రు రాజనగరులో 

పర్వేశించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 45:16 => నీ పితరులకు పర్తిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని 

అధికారులనుగా నియమించెదవు. 

యోహాను 3:29 => పెండిల్కుమారెత్ గలవాడు పెండిల్ కుమారుడు; అయితే నిలువబడి పెండిల్ 

కుమారుని సవ్రము వినెడి సేన్హితుడు ఆ పెండిల్ కుమారుని సవ్రము విని మికిక్లి సంతోషించును; ఈ 

నా సంతోషము పరిపూరణ్మైయునన్ది. 

యోహాను 3:30 => ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది, నేను తగగ్వలసియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:24 => సంఘము కీర్సుత్నకు లోబడినటుట్గా భారయ్లు కూడ పర్తి విషయములోను 

తమ పురుషులకు లోబడవలెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  
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ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 
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నాయ్యాధిపతులు 14:10 => అంతట అతని తండిర్ ఆ సతరీని చూడబోయినపుప్డు సమోస్ను 

విందుచేసెను. అచచ్టి పెండిల్కుమారులు అటుల్ చేయుట మరాయ్ద. 

ఎసేత్రు 2:18 => అపుప్డు రాజు తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకందరికిని ఎసేత్రు విషయమై 

యొక గొపప్ విందు చేయించి, సంసాథ్నములలో సెలవుదినము పర్కటించి రాజు సిథ్తికి తగినటుట్గా 

బహుమతులు ఇపిప్ంచెను. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 13:5 => యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ నేను పోయి యూఫర్టీసునొదద్ దాని దాచిపెటిట్తిని. 

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. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 
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పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

వచనము 6 

తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 10:6 => ఇశార్యేలు వంశములోని నశించిన గొఱఱ్లయొదద్కే వెళుల్డి. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

కీరత్నలు 68:11 => పర్భువు మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు దానిని పర్కటించు సతరీలు గొపప్ సైనయ్ముగా 

ఉనాన్రు. 

సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

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.  

Page  of 2742 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 

మారుక్ 6:7 => ఆయన పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిని ఇదద్రిదద్రినిగా 

పంపుచు, అపవితార్తమ్లమీద వారికధికారమిచిచ్ 

మారుక్ 6:8 => పర్యాణముకొరకు చేతికఱఱ్ను తపప్ రొటెట్నైనను జాలెనైనను సంచిలో సొముమ్నైనను 

తీసికొనక 

మారుక్ 6:9 => చెపుప్లు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొనవదద్నియు వారికాజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 6:10 => మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరెకక్డ ఒక యింట పర్వేశించెదరో 

అకక్డనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి. 

మారుక్ 6:11 => ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు 

అకక్డనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి 

దులిపివేయుడి. 

లూకా 9:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది (శిషుయ్లను) పిలిచి, సమసత్మైన దయయ్ములమీద శకిత్ని 

అధికారమును, రోగములు సవ్సథ్పరచు వరమును వారికనుగర్హించి 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

లూకా 9:3 => మరియు ఆయన మీరు పర్యాణము కొరకు చేతికఱఱ్నైనను జాలెనైనను రొటెట్నైనను 

వెండినైనను మరి దేనినైనను తీసికొనిపోవదుద్; రెండు అంగీలు ఉంచుకొనవదుద్. 

లూకా 9:4 => మీరు ఏ యింట పర్వేశింతురో ఆ యింటనే బసచేసి అకక్డనుండి బయలుదేరుడి. 
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లూకా 9:5 => మిముమ్ను ఎవరు చేరుచ్కొనరో ఆ పటట్ణములోనుండి బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద 

సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:6 => వారు బయలుదేరి అంతటను సువారత్ పర్కటించుచు, (రోగులను) సవ్సథ్పరచుచు 

గార్మములలో సంచారము చేసిరి. 

లూకా 14:15 => ఆయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని 

దేవుని రాజయ్ములో భోజనము చేయువాడు ధనుయ్డని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 14:16 => ఆయన అతనితో నిటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు గొపప్ విందు చేయించి అనేకులను 

పిలిచెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

1 సమూయేలు 9:13 => ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు 

భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, 

మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 

జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

Page  of 2744 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

కీరత్నలు 81:12 => కాబటిట్ వారు తమ సవ్కీయాలోచనలనుబటిట్ నడుచుకొనునటుల్ వారి 

హృదయకాఠినయ్మునకు నేను వారినపప్గించితిని. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

సామెతలు 1:32 => జాఞ్నము లేనివారు దేవుని విసరిజ్ంచి నాశనమగుదురు. బుదిధ్హీనులు కేష్మము 

కలిగినదని మైమరచి నిరూమ్లమగుదురు.  
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యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 6:17 => మిముమ్ను కాపుకాయుటకు నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను; ఆలకించుడి, 

వారు చేయు బూరధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

హోషేయ 11:7 => ననున్ విసరిజ్ంచవలెనని నా జనులు తీరామ్నము చేసికొనియునాన్రు; 

మహోనన్తుని తటుట్ చూడవలెనని పర్వకత్లు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడును యతన్ము చేయడు 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 
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రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

2 సమూయేలు 14:29 => యోవాబును రాజునొదద్కు పంపించుటకై అబా ష్లోము అతనిని 

పిలువనంపినపుప్డు యోవాబు రానొలల్క యుండెను. రెండవమారు అతని పిలువనంపినపుప్డు అతడు 

రానొలల్క పోగా 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

మతత్యి 10:5 => యేసు ఆ పండెర్ండుమందిని పంపుచు, వారిని చూచి వారికాజాఞ్పించినదేమనగా 

మీరు అనయ్జనుల దారిలోనికి వెళల్కుడి, సమరయుల యే పటట్ణములోనైనను పర్వేశింపకుడి గాని 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 
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లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

వచనము 7 

కాబటిట్ రాజు కోపపడి తన దండల్ను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి పటట్ణము 

తగలబెటిట్ంచెను. 

లూకా 10:1 => అటుతరువాత పర్భువు డెబబ్దిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళల్బోవు 

పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. 

లూకా 10:2 => పంపినపుప్డాయన వారితో ఇటల్నెను కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది గాని పనివారు 

కొదిద్మందియే; కాబటిట్ కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. 

లూకా 10:3 => మీరు వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను 

పంపుచునాన్ను. 

లూకా 10:4 => మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసికొనిపోవదుద్; 

లూకా 10:5 => తోర్వలో ఎవనినైనను కుశలపర్శన్లడుగవదుద్; మీరు ఏ యింటనైనను 

పర్వేశించునపుప్డు ఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. 

లూకా 10:6 => సమాధానపాతుర్డు అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; 

లేనియెడల అది మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

లూకా 10:7 => వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, 

పనివాడు తన జీతమునకు పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. 

లూకా 10:8 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొంటే 

మీముందర పెటుట్నవి తినుడి. 

లూకా 10:9 => అందులో నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి దేవుని రాజయ్ము మీ దగగ్రకు 

వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. 
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లూకా 10:10 => మీరు ఏ పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను చేరుచ్కొనకపోయిన 

యెడల 

లూకా 10:11 => మీరు దాని వీధులలోనికి పోయి మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్దని 

తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. 

లూకా 10:12 => ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ను.  

లూకా 10:13 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడిన యెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని కూరుచ్ండి మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

లూకా 10:14 => అయినను విమరశ్కాలమునందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పటట్ణములవారి 

గతి ఓరవ్దగినదై యుండును. 

లూకా 10:15 => ఓ కపెరన్హూమా, ఆకాశము మటుట్కు హెచిచ్ంపబడెదవా? నీవు 

పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు. 

లూకా 10:16 => మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిముమ్ను నిరాకరించువాడు ననున్ 

నిరాకరించును, ననున్ నిరాకరించువాడు ననున్ పంపినవానిని నిరాకరించుననెను. 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19 => సెత్ఫను విషయములో కలిగిన శర్మనుబటిట్ చెదరిపోయినవారు 

యూదులకు తపప్ మరి ఎవనికిని వాకయ్ము బోధింపక, ఫేనీకే, కుపర్, అంతియొకయ పర్దేశములవరకు 

సంచరించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 అడ డ్ము చెపిప్నందున నేను కైసరు ఎదుట 

చెపుప్కొందుననవలసి వచెచ్ను. అయినను ఇందువలన నా సవ్జనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని 

నా అభిపార్యము కాదు;  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:21 => అందుకు వారు యూదయనుండి నినున్గూరిచ్ పతిర్కలు మాకు 

రాలేదు; ఇకక్డికి వచిచ్న సహోదరులలో ఒకక్డైనను నినున్గూరిచ్ చెడుసంగతి ఏదియు మాకు 

తెలియపరచనులేదు, మరియు ఎవరును చెపుప్కొనను లేదు 
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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 వెళిల్పోయిరి. అదేదనగా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26 => మీరు వినుటమటుట్కు విందురు గాని గర్హింపనే గర్హింపరు; 

చూచుటమటుట్కు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ పర్జలయొదద్కు వెళిల్ 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. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:30 => పౌలు రెండు సంవతస్రములు పూరిత్గా తన అదె ద్ యింట 

కాపురముండి, తనయొదద్కు వచుచ్వారినందరిని సనామ్నించి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31 => ఏ ఆటంకమును లేక పూరణ్ ధైరయ్ముతో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ 

పర్కటించుచు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న సంగతులు బోధించుచు ఉండెను. 
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సామెతలు 9:1 => జాఞ్నము నివాసమును కటుట్కొని దానికి ఏడు సత్ంభములు చెకుక్కొనినది 

సామెతలు 9:2 => పశువులను వధించి దార్కాష్రసమును కలిపియునన్ది భోజనపదారథ్ములను 

సిదధ్పరచియునన్ది 

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 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 
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1 కొరిందీయులకు 5:7 => మీరు పులిపిండి లేనివారు గనుక కొర్తత్ముదద్ అవుటకై ఆ పాతదైన 

పులిపిండిని తీసిపారవేయుడి. ఇంతేకాక కీర్సుత్ అను మన పసాక్ పశువు వధింపబడెను 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

మతత్యి 22:8 => అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు 

కారు. 

నెహెమాయ్ 9:17 => వారు విధేయులగుటకు మనసుస్ లేనివారై తమ మధయ్ నీవు చేసిన 

అదుభ్తములను జాఞ్పకము చేసికొనక తమ మనసుస్ను కఠినపరచుకొని, తాముండి వచిచ్న దాసయ్పు 

దేశమునకు తిరిగివెళుల్టకు ఒక అధికారిని కోరుకొని నీ మీద తిరుగుబాటు చేసిరి. అయితే నీవు 

క్షమించుటకు సిదధ్మైన దేవుడవును, దయావాతస్లయ్తలు గలవాడవును, దీరఘ్శాంతమును బహు 

కృపయు గలవాడవునై యుండి వారిని విసరిజ్ంపలేదు. 

కీరత్నలు 86:5 => పర్భువా, నీవు దయాళుడవు క్షమించుటకు సిదధ్మైన మనసుస్గలవాడవు నీకు 

మొఱఱ్పెటుట్వారందరియెడల కృపాతిశయము గలవాడవు. 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

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.  
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జెఫనాయ్ 1:7 => పర్భువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి 

సిదధ్పరచియునాన్డు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన పర్తిషిఠ్ంచియునాన్డు, యెహోవా సనిన్ ధిని 

మౌనముగా నుండుడి. 

వచనము 8 

అపుప్డతడు పెండిల్విందు సిదధ్ముగా ఉనన్ది గాని పిలువబడినవారు పాతుర్లు కారు. 

ఆదికాండము 19:14 => లోతు బయటికి వెళిల్ తన కుమారెత్లను పెండాల్డనైయునన్ తన అలుల్ళల్తో 

మాటలాడి లెండి, ఈ చోటు విడిచిపెటిట్ రండి; యెహోవా ఈ పటట్ణమును నాశనము 

చేయబోవుచునాన్డని చెపెప్ను. అయితే అతడు తన అలుల్ళల్ దృషిట్కి ఎగతాళి చేయువానివలె నుండెను. 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 

కీరత్నలు 106:24 => వారు రమయ్మైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట నమమ్కపోయిరి 

కీరత్నలు 106:25 => యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి. 

సామెతలు 1:7 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట తెలివికి మూలము మూరు ఖ్లు 

జాఞ్నమును ఉపదేశమును తిరసక్రించుదురు. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:13 => కొందరైతే వీరు కొర్తత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రని అపహాసయ్ము 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 24:38 => జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న 

దినమువరకు, వారు తినుచు తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 24:39 => జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; 

ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని రాకడ ఉండును. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళిల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 
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లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటఉండు తన సామగిర్ని తీసికొనిపోవుటకు 

దిగకూడదు; ఆలాగే పొలములో ఉండువాడును తిరిగి రాకూడదు. 

లూకా 17:32 => లోతు భారయ్ను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

రోమీయులకు 8:6 => ఆతామ్నుసారమైన మనసుస్ జీవమును సమాధానమునైయునన్ది. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

2 తిమోతి 3:4 => దోర్హులు మూరు ఖ్లు గరావ్ంధులు దేవునికంటె సుఖానుభవము నెకుక్వగా 

పేర్మించువారు, 

1 యోహాను 2:15 => ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉనన్వాటినైనను పేర్మింపకుడి. ఎవడైనను 

లోకమును పేర్మించినయెడల తండిర్ పేర్మ వానిలో నుండదు. 

1 యోహాను 2:16 => లోకములో ఉనన్దంతయు, అనగా శరీరాశయు నేతార్శయు 

జీవపుడంబమును తండిర్వలన పుటిట్నవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే. 

సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మారుక్ 4:15 => తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన 

వెంటనే సాతాను వచిచ్ వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 
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పర్కటన 18:11 => లోకములోని వరత్కులును, ఆ పటట్ణమును చూచి యేడుచ్చు, తమ సరకులను, 

అనగా బంగారు వెండి రతన్ములు ముతయ్ములు సనన్పు నారబటట్లు ఊదా రంగు బటట్లు పటుట్బటట్లు 

రకత్వరణ్పు బటట్లు మొదలైన సరకులను, 

వచనము 9 

గనుక రాజమారగ్ములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండిల్విందుకు పిలువుడని తన 

దాసులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 10:12 => ఆ యింటిలో పర్వేశించుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెపుప్డి. 

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

మతత్యి 10:14 => ఎవడైనను మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుండినయెడల మీరు ఆ 

యింటినైనను ఆ పటట్ణమైనను విడిచిపోవునపుప్డు మీ పాదధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 
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మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:24 => శిషుయ్డు బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; దాసుడు యజమానునికంటె అధికుడు 

కాడు. 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 21:37 => తుదకు నా కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని తన కుమారుని వారియొదద్కు 

పంపెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

యోహాను 16:3 => వారు తండిర్ని ననున్ను తెలిసికొనలేదు గనుక ఈలాగు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 
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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 వెళిల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:53 => దేవదూతల దావ్రా నియమింపబడిన ధరమ్శాసత్రమును మీరు 

పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో కీర్సుత్యేసు నందునన్ 

దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనినవారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినటిట్ శర్మలే 

మీరును మీ సొంతదేశసుథ్లవలన అనుభవించితిరి 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 
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లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళిల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46 => అపుప్డు పౌలును బరన్బాయు ధైరయ్ముగా ఇటల్నిరి దేవుని 

వాకయ్ము మొదట మీకు చెపుప్ట ఆవశయ్కమే; అయినను మీరు దానిని తోర్సివేసి, మిముమ్ను మీరే 

నితయ్జీవమునకు అపాతుర్లుగా ఎంచుకొనుచునాన్రు గనుక ఇదిగో మేము అనయ్జనుల యొదద్కు 

వెళుల్చునాన్ము 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 10 
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ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడినవారినందరిని 

పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 21:40 => కాబటిట్ ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఆ కాపులనేమి చేయుననెను. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

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 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 
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లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

యెషయా 10:5 => అషూష్రీయులకు శర్మ వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము నా దుడుడ్కఱఱ్ 

నా ఉగర్త వారిచేతిలో ఉనన్ది. 
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యెషయా 10:6 => భకిత్హీనులగు జనములమీదికి నేను వారిని పంపెదను దోపుడుసొముమ్ 

దోచుకొనుటకును కొలల్పెటుట్టకును వీధులను తొర్కిక్ంచుటకును నా ఉగర్తకు పాతుర్లగు 

జనులనుగూరిచ్ వారికాజాఞ్పించెదను.  

యెషయా 10:7 => అయితే అతడు ఆలాగనుకొనడు అది అతని ఆలోచనకాదు; నాశనము 

చేయవలెననియు చాల జనములను నిరూమ్లము చేయవలెననియు అతని ఆలోచన. 

యెషయా 13:2 => జనులు పర్ధానుల దావ్రములలో పర్వేశించుటకు చెటుల్లేని కొండమీద ధవ్జము 

నిలువబెటుట్డి ఎలుగెతిత్ వారిని పిలువుడి సంజఞ్ చేయుడి. 

యెషయా 13:3 => నాకు పర్తిషిఠ్తులైనవారికి నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను నా కోపము 

తీరుచ్కొనవలెనని నా పరాకర్మశాలురను పిలిపించియునాన్ను నా పర్భావమునుబటిట్ హరిష్ంచువారిని 

పిలిపించియునాన్ను. 

యెషయా 13:4 => బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహమువలన కలుగు శబద్ము 

వినుడి కూడుకొను రాజయ్ముల జనములు చేయు అలల్రిశబద్ము వినుడి సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా యుదధ్మునకై తన సేనను వూయ్హకర్మముగా ఏరప్రచుచునాన్డు 

యెషయా 13:5 => సరవ్లోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ 

దిగంతములనుండి యెహోవాయును ఆయన కోర్ధము తీరుచ్ ఆయుధములును వచుచ్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 51:20 => నీవు నాకు గండర్గొడ డ్లి వంటివాడవు యుదాధ్యుధము వంటివాడవు నీవలన 

నేను జనములను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన రాజయ్ములను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:21 => నీవలన గుఱఱ్ములను రౌతులను విరుగగొటుట్చునాన్ను. నీవలన రథములను 

వాటి నెకిక్నవారిని విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:22 => నీవలన సతరీలను పురుషులను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ముసలివారిని 

బాలురను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన యౌవనులను కనయ్కలను విరుగగొటుట్చునాన్ను.  

యిరిమ్యా 51:23 => నీవలన గొఱఱ్లకాపరులను వారి గొఱఱ్లమందలను విరుగగొటుట్చునాన్ను 

నీవలన దునున్వారిని వారి దుకిక్టెదుద్లను విరుగగొటుట్చునాన్ను నీవలన ఏలికలను అధిపతులను 

విరుగగొటుట్చునాన్ను.  
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యోవేలు 2:11 => యెహోవా తన సైనయ్మును నడిపించుచు ఉరుమువలె గరిజ్ంచుచునాన్డు ఆయన 

దండు బహు గొపప్దైయునన్ది ఆయన ఆజఞ్ను నెరవేరుచ్నది బలముగలది యెహోవా దినము బహు 

భయంకరము, దానికి తాళగలవాడెవడు?  

యోవేలు 2:25 => మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీకొరకు వింత కారయ్ములను జరిగించిన మీ 

దేవుడైన యెహోవా నామమును సుత్తించునటుల్ నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులును పసరు 

పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల పంటను మీకు 

మరల నితుత్ను. 

యోవేలు 3:2 => అనయ్జనులనందరిని సమకూరిచ్, యెహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొనిపోయి, 

వారు ఆ యా దేశములలోనికి నా సావ్సథ్య్మగు ఇశార్యేలీయులను చెదరగొటిట్, నా దేశమును తాము 

పంచుకొనుటనుబటిట్ నా జనుల పక్షమున అకక్డ నేను ఆ అనయ్జనులతో వాయ్జెయ్మాడుదును. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 
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కీరత్నలు 74:7 => నీ పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అగిన్ ముటిట్ంచుదురు నీ నామ మందిరమును నేల 

పడగొటిట్ అపవితర్ పరచుదురు. 

సామెతలు 17:11 => తిరుగుబాటు చేయువాడు కీడుచేయుటకే కోరును అటిట్వానివెంట కూర్రదూత 

పంపబడును. 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  

యెషయా 24:12 => పటట్ణములో పాడు మాతర్ము శేషించెను గుమమ్ములు విరుగగొటట్బడెను. 

యెషయా 29:3 => నేను నీతో యుదధ్ముచేయుచు నీచుటుట్ శిబిరము వేయుదును. నీకెదురుగా కోట 

కటిట్ ముటట్డిదిబబ్ వేయుదును. 

యెషయా 42:24 => యెహోవాకు విరోధముగా మనము పాపము చేసితివిు వారు ఆయన 

మారగ్ములలో నడవనొలల్కపోయిరి ఆయన ఉపదేశమును వారంగీకరింపకపోయిరి యాకోబును 

దోపుసొముమ్గా అపప్గించినవాడు, దోచుకొనువారికి ఇశార్యేలును అపప్గించినవాడు యెహోవాయే 

గదా?  

యెషయా 63:10 => అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖింపజేయగా 

ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుదధ్ము చేసెను. 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  
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యిరిమ్యా 5:10 => దాని పార్కారము లెకిక్ నాశనముచేయుడి, అయినను నిశేశ్షముగా నాశనము 

చేయకుడి, దాని శాఖలను కొటిట్వేయుడి. అవి యెహోవావి కావు. 

యిరిమ్యా 21:4 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు బబులోను 

రాజుమీదను , మిముమ్ను ముటట్ డి వేయు కలీద్యులమీదను , మీరుపయోగించుచునన్ 

యుదాద్యుధములను పార్కారముల బయటనుండి తీసికొని యీ పటట్ణము లోపలికి వాటిని పోగు 

చేయించెదను. 

యిరిమ్యా 22:7 => నీమీదికి వచుచ్టకై యొకొక్కక్డు తన ఆయుధములను పటుట్కొను 

సంహారకులను నేను పర్తిషిట్ంచుచునాన్ను, వారు నీ దేవదారు చెటల్లో శేర్షఠ్మైనవాటిని నరికి అగిన్లో 

పడవేతురు. 

యిరిమ్యా 32:29 => ఈ పటట్ణముమీద యుదధ్ముచేయు కలీద్యులు వచిచ్, యీ పటట్ణమునకు 

అగిన్ ముటిట్ంచి, యే మిదె ద్లమీద జనులు బయలునకు ధూపారప్ణచేసి అనయ్దేవతలకు 

పానారప్ణములనరిప్ంచి నాకు కోపము పుటిట్ంచిరో ఆ మిదె ద్లనిన్టిని కాలిచ్వేసెదరు.  

యిరిమ్యా 34:22 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్ యీ పటట్ణమునకు వారిని మరల 

రపిప్ంచుచునాన్ను, వారు దానిమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని మంటపెటిట్ దాని కాలిచ్వేసెదరు; 

మరియు యూదా పటట్ణములను పాడుగాను నిరజ్నముగాను చేయుదును.  

యిరిమ్యా 43:10 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇదిగో నా దాసుడగు బబులోను రాజైన నెబుకదెర్జరును నేను పిలువనంపించి 

తీసికొనివచిచ్, నేను పాతిపెటిట్న యీ రాళల్మీద అతని సింహాసనము ఉంచెదను, అతడు రతన్కంబళిని 

వాటిమీదనే వేయించును.  

యెహెజేక్లు 5:8 => కావున పర్భువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అనయ్జనులు 

చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును. 

హోషేయ 10:10 => నా యిషట్పర్కారము నేను వారిని శికిష్ంతును; వారు చేసిన రెండు దోషకిర్యలకు 

నేను వారిని బంధింపగా అనయ్జనులు కూడి వారిమీదికి వతుత్రు. 
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జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 20:16 => అతడు వచిచ్ ఆ కాపులను సంహరించి తన దార్క్షతోటను ఇతరులకు ఇచుచ్నని 

ఆయన చెపప్గా వారు విని అటుల్ కాకపోవునుగాకనిరి. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

వచనము 11 

రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:4 => కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిదధ్పరచియునాన్ను; ఎదుద్లును కొర్వివ్న 

పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; పెండిల్విందుకు రండని పిలువబడిన 

వారితో చెపుప్డని వేరే దాసులను పంపెను గాని 

మతత్యి 10:11 => మరియు మీరు ఏ పటట్ణములోనైనను గార్మములోనైనను పర్వేశించునపుప్డు, 

అందులో ఎవడు యోగుయ్డో విచారణచేసి, అకక్డనుండి వెళుల్వరకు అతని యింటనే బసచేయుడి. 

మతత్యి 10:12 => ఆ యింటిలో పర్వేశించుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెపుప్డి. 

మతత్యి 10:13 => ఆ యిలుల్ యోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచుచ్ను; అది 

అయోగయ్మైనదైతే మీ సమాధానము మీకు తిరిగివచుచ్ను. 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

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 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:5 => దేనికొరకు మీరు శర్మపడుచునాన్రో ఆ దేవుని రాజయ్మునకు మీరు 

యోగుయ్లని యెంచబడు నిమితత్ము, మీరిటుల్ ఓరుచ్కొనుట దేవుని నాయ్యమైన తీరుప్నకు సప్షట్మైన 

సూచనయైయునన్ది. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 22:14 => జీవవృక్షమునకు హకుక్ గలవారై, గుమమ్ములగుండ ఆ పటట్ణములోనికి 

పర్వేశించునటుల్ తమ వసత్రములను ఉదుకుకొనువారు ధనుయ్లు. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

వచనము 12 

సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు మౌనియై యుండెను. 

సామెతలు 1:20 => జాఞ్నము వీధులలో కేకలు వేయుచునన్ది సంతవీధులలో బిగగ్రగా పలుకుచునన్ది 

సామెతలు 1:21 => గొపప్ సందడిగల సథ్లములలో పర్కటన చేయుచునన్ది పురదావ్రములలోను 

పటట్ణములోను జాఞ్నము పర్చురించుచు తెలియజేయుచునన్ది  
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సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

సామెతలు 1:23 => నా గదిద్ంపు విని తిరుగుడి ఆలకించుడి నా ఆతమ్ను మీమీద కుమమ్రించుదును 

నా ఉపదేశమును మీకు తెలిపెదను. 

సామెతలు 8:1 => జాఞ్నము ఘోషించుచునన్ది వివేచన తన సవ్రమును వినిపించుచునన్ది 

సామెతలు 8:2 => తోర్వపర్కక్ను రాజవీధుల మొగలలోను నడిమారగ్ములలోను అది నిలుచుచునన్ది 

సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

సామెతలు 8:4 => మానవులారా, మీకే నేను పర్కటించుచునాన్ను నరులగు మీకే నా కంఠసవ్రము 

వినిపించుచునాన్ను. 

సామెతలు 8:5 => జాఞ్నము లేనివారలారా, జాఞ్నము ఎటిట్దైనది తెలిసికొనుడి బుదిధ్హీనులారా, బుదిధ్ 

యెటిట్దైనది యోచించి చూడుడి. 

సామెతలు 9:4 => జాఞ్నము లేనివాడా, ఇకక్డికి రమమ్ని పర్కటించుచునన్ది. తెలివి లేనివారితో అది 

ఇటల్నుచునన్ది 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

సామెతలు 9:6 => ఇక జాఞ్నము లేనివారై యుండక బర్దుకుడి తెలివి కలుగజేయు మారగ్ములో 

చకక్గా నడువుడి. 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  
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యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 14:21 => అపుప్డా దాసుడు తిరిగివచిచ్ యీ మాటలు తన యజమానునికి తెలియజేయగా, 

ఆ యింటి యజమానుడు కోపపడి నీవు తవ్రగా పటట్ణపు వీధులలోనికిని సందులలోనికిని వెళిల్, 

బీదలను అంగహీనులను కుంటివారిని గృడిడ్వారిని ఇకక్డికి తోడొక్నిరమమ్ని ఆ దాసునితో చెపెప్ను 

లూకా 14:22 => అంతట దాసుడు పర్భువా, నీ వాజాఞ్పించినటుట్ చేసితినిగాని యింకను చోటునన్దని 

చెపెప్ను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47 => ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణారథ్ముగా 

ఉండునటుల్ నినున్ అనయ్జనులకు వెలుగుగా ఉంచియునాన్ను అని పర్భువు మాకాజాఞ్పించెననిరి. 

ఎఫెసీయులకు 3:8 => దేవుడు మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు చేసిన నితయ్సంకలప్ము చొపుప్న, 

పర్కటన 22:17 => ఆతమ్యు పెండిల్కుమారెత్యు రముమ్ అని చెపుప్చునాన్రు; వినువాడును రముమ్ 

అని చెపప్వలెను; దపిప్గొనిన వానిని రానిముమ్; ఇచఛ్యించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా 

పుచుచ్కొననిముమ్. 

సామెతలు 8:3 => గుమమ్ములయొదద్ను పురదావ్రమునొదద్ను పటట్ణపు గవునులయొదద్ను నిలువబడి 

అది ఈలాగు గటిట్గా పర్కటన చేయుచునన్ది 

సామెతలు 9:3 => తన పనికతెత్లచేత జనులను పిలువనంపినది పటట్ణమందలి మెటట్లమీద అది 

నిలిచి 

యెషయా 62:10 => గుమమ్ములదావ్రా రండి రండి జనమునకు తోర్వ సిదధ్పరచుడి రాజమారగ్మును 

చకక్పరచుడి చకక్పరచుడి రాళల్ను ఏరి పారవేయుడి జనములు చూచునటుల్ ధవ్జమెతుత్డి.  

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

వచనము 13 
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అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ 

కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడ డ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

1 కొరిందీయులకు 6:9 => అనాయ్యసుథ్లు దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరని మీకు 

తెలియదా? మోసపోకుడి; జారులైనను విగర్హారాధకులైనను వయ్భిచారులైనను ఆడంగితనము 

గలవారైనను పురుష సంయోగులైనను 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 6:11 => మీలో కొందరు అటిట్వారైయుంటిరి గాని, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ 

నామమునను మన దేవుని ఆతమ్యందును మీరు కడుగబడి, పరిశుదధ్పరచబడినవారై నీతిమంతులుగా 

తీరచ్బడితిరి. 
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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. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

పర్కటన 2:14 => అయినను నేను నీమీద కొనిన్ తపిప్దములు మోపవలసియునన్ది. అవేవనగా, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినునటుల్ను, జారతవ్ము చేయునటుల్ను, ఇశార్యేలీయులకు ఉరి 

యొడుడ్మని బాలాకునకు నేరిప్న బిలాము బోధను అనుసరించువారు నీలో ఉనాన్రు 

పర్కటన 2:15 => అటువలెనే నీకొలాయితుల బోధ ననుసరించు వారును నీలో ఉనాన్రు. 

పర్కటన 2:20 => అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది; ఏమనగా, తాను 

పర్వకిత్ర్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సతరీని నీ వుండనిచుచ్చునాన్వు. జారతవ్ము చేయుటకును, 

విగర్హములకు బలి యిచిచ్న వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు భోదించుచు వారిని 

మోసపరచుచునన్ది 

పర్కటన 2:21 => మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తిని గాని అది తన 

జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్ పొందనొలల్దు. 

పర్కటన 2:22 => ఇదిగో నేను దానిని మంచము పటిట్ంచి దానితో కూడ వయ్భిచరించువారు దాని 

కిర్యల విషయమై మారుమనసుస్ పొందితేనే గాని వారిని బహు శర్మలపాలుచేతును, 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 
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పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 19:6 => అపుప్డు గొపప్ జన సమూహపు శబద్మును, విసాత్రమైన జలముల శబద్మును, 

బలమైన ఉరుముల శబద్మును పోలిన యొక సవ్రము సరావ్ధికారియు పర్భువునగు మన దేవుడు 

ఏలుచునాన్డు 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 20:7 => వారు ఎవడును మముమ్ను కూలికి పెటుట్కొనలేదనిరి. అందుకతడు మీరును నా 

దార్క్షతోటలోనికి వెళుల్డనెను. 
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లూకా 14:13 => అయితే నీవు విందు చేయునపుప్డు బీదలను అంగహీనులను కుంటివాండర్ను 

గుర్డిడ్వాండర్ను పిలువుము. 

లూకా 14:23 => అందుకు యజమానుడు--నా యిలుల్ నిండునటుల్ నీవు రాజమారగ్ముల లోనికిని 

కంచెల లోనికిని వెళిల్ లోపలికి వచుచ్టకు అకక్డివారిని బలవంతము చేయుము; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6 => వారు ఎదురాడి దూషించినపుప్డు, అతడు తన వసత్రములు 

దులుపుకొని మీ నాశనమునకు మీరే ఉతత్రవాదులు. నేను నిరోద్షిని; యికమీదట అనయ్జనుల యొదద్కు 

పోవుదునని వారితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 10:20 => మరియు యెషయా తెగించి ననున్ వెదకనివారికి నేను దొరకితిని; ననున్ 

విచారింపనివారికి పర్తయ్క్షమైతిని అని చెపుప్చునాన్డు.  

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

హెబీర్యులకు 4:6 => కాగా ఎవరో కొందరు విశార్ంతిలో పర్వేశించుదురను మాట నిశచ్యము 

గనుకను, ముందు సువారత్ వినినవారు అవిధేయతచేత పర్వేశింపలేదు గనుకను, 

వచనము 14 

కాగా పిలువబడినవారు అనేకులు, ఏరప్రచబడినవారు కొందరే అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 
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మతత్యి 25:32 => అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు 

మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

జెఫనాయ్ 1:12 => ఆ కాలమున నేను దీపములు పటుట్కొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, 

మడిడ్మీద నిలిచిన దార్కాష్రసమువంటివారై యెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనసుస్లో 

అనుకొనువారిని శికిష్ంతును. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

2 రాజులు 10:22 => అపుప్డతడు వసత్రశాలమీద ఉనన్ అధికారిని పిలిచి బయలునకు మొర్కుక్వారి 

కందరికి వసత్రములు బయటికి తెపిప్ంచుమని చెపప్గా వాడు తెపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  
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యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  

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 61:4 => చాలకాలమునుండి పాడుగానునన్ సథ్లములను వారు కటుట్దురు పూరవ్మున 

పాడైన సథ్లములను కటుట్దురు పాడైన పటట్ణములను నూతనముగా సాథ్పింతురు తరతరములనుండి 

శిథిలములైయునన్ పురములను బాగుచేయుదురు. 

యెషయా 61:5 => అనుయ్లు నిలువబడి మీ మందలను మేపెదరు పరదేశులు మీకు 

వయ్వసాయకులును మీ దార్క్షతోట కాపరులును అగుదురు 

యెషయా 61:6 => మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని 

మనుషుయ్లు మిముమ్నుగూరిచ్ చెపుప్దురు జనముల ఐశవ్రయ్మును మీరు అనుభవింతురు వారి 

పర్భావమును పొంది అతిశయింతురు  

యెషయా 61:7 => మీ యవమానమునకు పర్తిగా రెటిట్ంపు ఘనత నొందుదురు నిందకు పర్తిగా 

తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో 

రెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు నితాయ్నందము వారికి కలుగును.  

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యెషయా 61:9 => జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధయ్ను వారి సంతానము 

పర్సిదిధ్నొందును వారు యెహోవా ఆశీరవ్దించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒపుప్కొందురు  
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యెషయా 61:10 => శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండిల్కుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో 

అలంకరించుకొనిన పెండిల్కుమారెత్ రీతిగాను ఆయన రక్షణవసత్రములను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు 

నీతి అను పైబటట్ను నాకు ధరింపజేసియునాన్డు కాగా యెహోవానుబటిట్ మహానందముతో నేను 

ఆనందించుచునాన్ను నా దేవునిబటిట్ నా ఆతమ్ ఉలల్సించుచునన్ది  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

జెకరాయ్ 3:3 => యెహోషువ మలిన వసత్రములు ధరించినవాడై దూత సముఖములో 

నిలువబడియుండగా 

జెకరాయ్ 3:4 => దూత దగగ్ర నిలిచియునన్వారిని పిలిచి ఇతని మైలబటట్లు తీసివేయుడని ఆజాఞ్పించి 

నేను నీ దోషమును పరిహరించి పర్శసత్మైన వసత్రములతో నినున్ అలంకరించుచునాన్ను అని 

సెలవిచెచ్ను. 

విలాపవాకయ్ములు 5:22 => నీవు మముమ్ను బొతిత్గా విసరిజ్ంచియునాన్వు నీ మహోగర్త మామీద 

వచిచ్నది. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

గలతీయులకు 3 : 2 7 = > కీర్సుత్లోనికి బాపిత్ సమ్ము పొందిన మీరందరు కీర్సుత్ను 

ధరించుకొనియునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 5:3 => ఈ గుడారములోనునన్ మనము భారము మోసికొని మూలుగ్చునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:24 => నీతియు యథారథ్మైన భకిత్యు గలవారై, దేవుని పోలికగా సృషిట్ంపబడిన 

నవీన సవ్భావమును ధరించుకొనవలెను. 
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కొలొసస్యులకు 3:10 => మీరు పరితయ్జించి, జాఞ్నము కలుగు నిమితత్ము దానిని సృషిట్ంచినవాని 

పోలికచొపుప్న నూతనపరచబడుచునన్ నవీన సవ్భావమును ధరించుకొని యునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

నెహెమాయ్ 7:64 => వీరి వంశావళులనుబటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్ పుసత్కమును వెదకగా 

అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ 

వేరుపరచబడిరి. 

పరమగీతము 1:5 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నేను నలల్నిదాననైనను సౌందరయ్వంతురాలను 

కేదారువారి గుడారములవలెను సొలొమోను నగరు తెరలవలెను నేను సౌందరయ్వంతురాలను  

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 
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యెషయా 24:11 => దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచునాన్రు 

సంతోషమంతయు అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 

యిరిమ్యా 11:15 => దురావ్య్పారము జరిగించిన నా పిర్యురాలికి నా మందిరముతో నిమితత్మేమి? 

మొర్కుక్బళల్చేతను పర్తిషిఠ్త మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొటుట్కొందువా? 

ఆలాగైతే నీవు ఉతస్హించుదువు. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 25:2 => వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

లూకా 6:25 => అయోయ్ యిపుప్డు (కడుపు) నిండియునన్ వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయోయ్ 

యిపుప్డు నవువ్చునన్ వారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడుత్రు. 

లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 

వచనము 15 

అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిల్, మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని ఆలోచనచేయుచు 
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మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:5 => అననీయ యీ మాటలు వినుచునే పడి పార్ణము విడువగా వినిన 

వారికందరికిని మిగుల భయము కలిగెను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:6 => అపుప్డు పడుచువారు లేచి వానిని బటట్తో చుటిట్ మోసికొనిపోయి 

పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:7 => ఇంచుమించు మూడుగంటల సేపటికి వాని భారయ్ జరిగినది 

యెరుగక లోపలికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:8 => అపుప్డు పేతురు మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమిమ్తిరా నాతో 

చెపుప్మని ఆమెను అడిగెను. అందుకామె అవును ఇంతకే అని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:10 => వెంటనే ఆమె అతని పాదములయొదద్ పడి పార్ణము విడిచెను. ఆ 

పడుచువారు, లోపలికి వచిచ్, ఆమె చనిపోయినది చూచి, ఆమెను మోసికొనిపోయి, ఆమె 

పెనిమిటియొదద్ పాతిపెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:11 => సంఘమంతటికిని, ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికిని మిగుల 

భయము కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:21 => నీ హృదయము దేవుని యెదుట సరియైనది కాదు గనుక యీ 

కారయ్మందు నీకు పాలుపంపులు లేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:23 => నీవు ఘోర దుషట్తవ్ములోను దురీన్తి బంధకములోను ఉనన్టుట్ 

నాకు కనబడుచునన్దని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

యోబు 5:16 => కావున బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అకర్మము నోరు మూసికొనును. 

కీరత్నలు 107:42 => యథారథ్వంతులు దాని చూచి సంతోషించుదురు మోసగాండర్ందరును 

మౌనముగా నుందురు. 
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యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 2:26 => దొరికిన దొంగ సిగుగ్పడునటుల్ ఇశార్యేలు కుటుంబము వారు సిగుగ్పడుదురు 

నీవు మా తండిర్వని మార్నుతోను నీవే ననున్ పుటిట్ంచితివని రాతితోను చెపుప్చు, వారును వారి 

రాజులును వారి అధిపతులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును అవమానము నొందుదురు. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

తీతుకు 3:11 => అటిట్వాడు మారగ్ము తపిప్ తనకు తానే శిక్ష విధించుకొనినవాడై పాపము 

చేయుచునాన్డని నీవెరుగుదువు. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 

యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

2 రాజులు 10:22 => అపుప్డతడు వసత్రశాలమీద ఉనన్ అధికారిని పిలిచి బయలునకు మొర్కుక్వారి 

కందరికి వసత్రములు బయటికి తెపిప్ంచుమని చెపప్గా వాడు తెపిప్ంచెను. 
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నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

కీరత్నలు 31:17 => యెహోవా, నీకు మొఱఱ్పెటిట్యునాన్ను ననున్ సిగుగ్ నొందనియయ్కుము 

భకిత్హీనులు సిగుగ్పడుదురు గాక; పాతాళమునందు వారు మౌనులై యుందురు గాక.  

కీరత్నలు 45:13 => అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమారెత్ కేవలము మహిమగలది ఆమె వసత్రము 

బంగారు బుటాట్పని చేసినది. 

కీరత్నలు 51:15 => పర్భువా, నా నోరు నీ సుత్తిని పర్చురపరచునటుల్ నా పెదవులను తెరువుము. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

దానియేలు 5:27 => ఫెరేన  అనగా నీ రాజయ్ము నీయొదద్నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును 

పారసీకులకును ఇయయ్బడును. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 
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లూకా 15:22 => అయితే తండిర్ తన దాసులను చూచి పర్శసత్ వసత్రము తవ్రగా తెచిచ్ వీనికి కటిట్, వీని 

చేతికి ఉంగరము పెటిట్, పాదములకు చెపుప్లు తొడిగించుడి; 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

రోమీయులకు 3:22 => అది యేసుకీర్సుత్నందలి విశావ్సమూలమైనదై, నముమ్వారందరికి కలుగు 

దేవుని నీతియైయునన్ది. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

వచనము 16 

బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించుచునాన్వనియు, నీవు 

ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 12:29 => ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపనియెడల యేలాగు ఆ బలవంతుని 

యింటిలో చొచిచ్ అతని సామగిర్ దోచుకొనగలడు? అటుల్ బంధించినయెడల వాని యిలుల్ 

దోచుకొనును. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

యెషయా 52:1 => సీయోనూ, లెముమ్ లెముమ్, నీ బలము ధరించుకొనుము పరిశుదధ్ పటట్ణమైన 

యెరూషలేమా, నీ సుందర వసత్రములను ధరించుకొనుము ఇకమీదట సునన్తిపొందని వాడొకడైనను 

అపవితుర్డొకడైనను నీ లోపలికి రాడు.  
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దానియేలు 3:20 => మరియు తన సైనయ్ములో నుండు బలిషు ఠ్లలో కొందరిని పిలువ నంపించి 

షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోను బంధించి వేడిమి గలిగి మండుచునన్ ఆ గుండములో వేయుడని 

ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

యోహాను 21:18 => యేసు నా గొఱఱ్లను మేపుము. నీవు యౌవనుడవై యుండినపుప్డు నీ అంతట 

నీవే నడుము కటుట్కొని నీకిషట్మైన చోటికి వెళుల్చుంటివి; నీవు ముసలివాడవైనపుప్డు నీచేతులు నీవు 

చాచుదువు, వేరొకడు నీ నడుము కటిట్ నీకిషట్ము కాని చోటికి నినున్ మోసికొనిపోవునని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

పర్కటన 21:27 => గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు వార్యబడినవారే దానిలో పర్వేశింతురు గాని 

నిషిదధ్మైనదేదైనను, అసహయ్మైన దానిని అబదధ్మైన దానిని జరిగించువాడైనను దానిలోనికి పర్వేశింపనే 

పర్వేశింపడు. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 
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యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

యూదా 1:13 => తమ అవమానమను నురుగు వెళల్గర్కుక్వారై, సముదర్ము యొకక్ పర్చండమైన 

అలలుగాను, మారగ్ము తపిప్ తిరుగు చుకక్లుగాను ఉనాన్రు; వారికొరకు గాఢాంధకారము 

నిరంతరము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

ఆదికాండము 21:10 => ఈ దాసిని దీని కుమారుని వెళల్గొటుట్ము; ఈ దాసి కుమారుడు నా 

కుమారుడైన ఇసాస్కుతో వారసుడై యుండడని అబార్హాముతో అనెను. 

నిరగ్మకాండము 28:43 => వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, 

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక 
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యుండునటుల్ అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని 

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 

1 సమూయేలు 2:9 => తన భకుత్ల పాదములు తొటిర్లల్కుండ ఆయన వారిని కాపాడును దురామ్రుగ్లు 

అంధకారమందు మాటు మణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

యోబు 36:13 => అయినను లోలోపల హృదయపూరవ్కమైన భకిత్లేని వారు కోర్ధము 

నుంచుకొందురు. ఆయన వారిని బంధించునపుప్డు వారు మొఱఱ్పెటట్రు.  

కీరత్నలు 31:17 => యెహోవా, నీకు మొఱఱ్పెటిట్యునాన్ను ననున్ సిగుగ్ నొందనియయ్కుము 

భకిత్హీనులు సిగుగ్పడుదురు గాక; పాతాళమునందు వారు మౌనులై యుందురు గాక.  

కీరత్నలు 49:19 => అతడు తన పితరుల తరమునకు టొరవలెను వారు మరి ఎనన్డును 

వెలుగుచూడరు. 

కీరత్నలు 107:10 => దేవుని ఆజఞ్లకు లోబడక మహోనన్తుని తీరామ్నమును తృణీకరించినందున 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

పర్సంగి 11:8 => ఒకడు చాలా సంవతస్రములు బర్దికినయెడల చీకటిగల దినములు అనేకములు 

వచుచ్నని యెరిగియుండి తాను బర్దుకుదినములనిన్యు సంతోషముగా ఉండవలెను , 

రాబోవునదంతయు వయ్రథ్ము. 

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 
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యెషయా 47:5 => కలీద్యుల కుమారీ, మౌనముగానుండి చీకటిలోనికి పొముమ్ రాజయ్ములకు 

దొరసానియని యికమీదట జనులు నినున్గూరిచ్ చెపప్రు. 

యెషయా 50:11 => ఇదిగో అగిన్ రాజబెటిట్ అగిన్కొరవులను మీచుటుట్ పెటుట్కొనువారలారా, మీ 

అగిన్జావ్లలో నడువుడి రాజబెటిట్న అగిన్ కొరవులలో నడువుడి నాచేతివలన ఇది మీకు కలుగుచునన్ది 

మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు.  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

ఆమోసు 5:20 => యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగై యుండదు కాదా? వెలుగు ఏమాతర్మును 

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 17 

నీకేమి తోచుచునన్ది? కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా? కాదా? మాతో చెపుప్మని అడుగుటకు 

హేరోదీయులతో కూడ తమ శిషుయ్లను ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మతత్యి 20:16 => ఈ పర్కారమే కడపటివారు మొదటివారగుదురు, మొదటివారు 

కడపటివారగుదురు. 

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. 

ఎసేత్రు 2:4 => రాజు ఆ కనయ్కలలో దేనియందు ఇషట్పడునో ఆమె వషిత్కి బదులుగా రాణియగును. 

ఈ మాట రాజునకు అనుకూలమాయెను గనుక అతడు ఆలాగు జరిగించెను. 

వచనము 18 

యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

మారుక్ 12:13 => వారు మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని, పరిసయుయ్లను హేరోదీయులను 

కొందరిని ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:16 => వారు తెచిచ్రి, ఆయన ఈ రూపమును, పై వార్తయు, ఎవరివని వారినడుగగా 

వారు కైసరువి అనిరి. 
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మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

లూకా 20:22 => మనము కైసరునకు పనున్ ఇచుచ్ట నాయ్యమా కాదా అని ఆయన నడిగిరి 

లూకా 20:23 => ఆయన వారి కుయుకిత్ని గురెత్రిగి ఒక దేనారము నాకు చూపుడి.  

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

కీరత్నలు 41:6 => ఒకడు ననున్ చూడవచిచ్నయెడల వాడు అబదధ్మాడును వాని హృదయము 

పాపమును పోగుచేసికొనుచునన్ది. వాడు బయలువెళిల్ వీధిలో దాని పలుకుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 56:5 => దినమెలల్ వారు నా మాటలు అపారథ్ము చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెననన్ 

తలంపులే వారికి నితయ్ము పుటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 56:7 => తాము చేయు దోషకిర్యలచేత వారు తపిప్ంచుకొందురా? దేవా, కోపముచేత 

జనములను అణగగొటుట్ము 
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కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

కీరత్నలు 59:3 => నా పార్ణము తీయవలెనని వారు పొంచియునాన్రు యెహోవా, నా దోషమునుబటిట్ 

కాదు నా పాపమునుబటిట్కాదు ఊరకయే బలవంతులు నాపైని పోగుబడియునాన్రు. 

యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్నపుప్డు శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

సంఖాయ్కాండము 4:48 => అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 
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నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 142:3 => నాలో నా పార్ణము కుర్ంగియునన్పుప్డు నా మారగ్ము నీకు తెలియును ననున్ 

పటుట్కొనుటకై నేను నడువవలసిన తోర్వలో చాటుగా పగవారు ఉరినొడుడ్చునాన్రు.  

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

యిరిమ్యా 18:22 => ననున్ పటుట్కొనుటకు వారు గొయియ్ తర్వివ్రి, నా కాళల్కు ఉరులనొగిగ్రి; 

వారిమీదికి నీవు ఆకసిమ్కముగా దండును రపిప్ంచుటవలన వారి యిండల్లోనుండి కేకలు వినబడును 

గాక. 

యిరిమ్యా 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 
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మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:41 => ఒకపుప్డు పరిసయుయ్లు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 

వచనము 19 

పనున్ రూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెపప్గా వారాయనయొదద్కు ఒక దేనారము తెచిచ్రి. 

మతత్యి 16:11 => నేను రొటెట్లనుగూరిచ్ మీతో చెపప్లేదని మీరెందుకు గర్హింపరు? పరిసయుయ్లు 

సదూద్కయుయ్లు అనువారి పులిసిన పిండినిగూరిచ్యే జాగర్తత్పడుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మారుక్ 3:6 => పరిసయుయ్లు వెలుపలికిపోయి వెంటనే హేరోదీయులతో కలిసికొని, ఆయననేలాగు 

సంహరింతుమా యని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

మారుక్ 8:15 => ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్యు జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 
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మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మతత్యి 22:26 => రెండవవాడును మూడవవాడును ఏడవవానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి 

చనిపోయిరి. 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

కీరత్నలు 5:9 => వారి నోట యథారథ్త లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి 

కంఠము తెరచిన సమాధి వారు నాలుకతో ఇచచ్కములాడుదురు. 

కీరత్నలు 12:2 => అందరు ఒకరితో నొకరు అబదధ్ములాడుదురు మోసకరమైన మనసుస్గలవారై 

ఇచచ్కములాడు పెదవులతో పలుకుదురు. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

సామెతలు 29:5 => తన పొరుగువానితో ఇచచ్కములాడువాడు వాని పటుట్కొనుటకు వలవేయువాడు. 

యెషయా 59:13 => తిరుగుబాటు చేయుటయు యెహోవాను విసరిజ్ంచుటయు మా దేవుని 

వెంబడింపక వెనుకదీయుటయు బాధకరమైన మాటలు విధికి వయ్తిరికత్మైన మాటలు వచించుటయు 

హృదయమున యోచించుకొని అసతయ్పుమాటలు పలుకుటయు ఇవియే మావలన జరుగుచునన్వి.  
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యెషయా 59:14 => నాయ్యమునకు ఆటంకము కలుగుచునన్ది నీతి దూరమున నిలుచుచునన్ది 

సతయ్ము సంతవీధిలో పడియునన్ది ధరమ్ము లోపల పర్వేశింపనేరదు. 

యెషయా 59:15 => సతయ్ము లేకపోయెను చెడుతనము విసరిజ్ంచువాడు దోచబడుచునాన్డు 

నాయ్యము జరుగకపోవుట యెహోవా చూచెను అది ఆయన దృషిట్కి పర్తికూలమైయుండెను.  

యిరిమ్యా 9:3 => విండల్ను తొర్కిక్ వంచునటుల్ అబదధ్మాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు; 

దేశములో తమకునన్ బలమును నమమ్కముగా ఉపయోగపరచరు. ననున్ ఎరుగక కీడువెంట కీడు 

చేయుచు పర్వరిత్ంచుచునాన్రు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 9:4 => మీలో పర్తివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగర్తత్గా నుండవలెను; ఏ 

సహోదరునినైనను నమమ్కుడి, నిజముగా పర్తి సహోదరుడును తంతర్గొటట్యి తన సహోదరుని 

కొంపముంచును; పర్తి పొరుగువాడును కొండెములు చెపుప్టకై తిరుగులాడుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 9:5 => సతయ్ము పలుకక పర్తివాడును తన పొరుగువానిని వంచించును, 

అబదధ్ములాడుట తమ నాలుకలకు అభాయ్సము చేసియునాన్రు, ఎదుటివాని తపుప్లు పటట్వలెనని 

పర్యాసపడుదురు. 

యెహెజేక్లు 33:30 => మరియు నరపుతుర్డా; నీ జనుల గోడదగగ్రను ఇంటి దావ్రములందును 

నిలువబడి నినున్గూరిచ్ మాటలాడుదురు, ఒకరినొకరు చూచిపోదము రండి, యెహోవా యొదద్నుండి 

బయలుదేరు మాట యెటిట్దో చూతము రండి అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

యెహెజేక్లు 33:31 => నా జనులు రాదగిన విధముగా వారు నీయొదద్కు వచిచ్, నా జనులైనటుట్గా నీ 

యెదుట కూరుచ్ండి నీ మాటలు విందురుగాని వాటి ననుసరించి పర్వరిత్ంపరు, వారు నోటితో ఎంతో 

పేర్మ కనుపరచుదురు గాని వారి హృదయము లాభమును అపేకిష్ంచుచునన్ది. 

మలాకీ 2:6 => సతయ్ముగల ధరమ్శాసత్రము బోధించుచు దురోభ్ధ నేమాతర్మును చేయక 

సమాధానమును బటిట్యు యథారథ్తను బటిట్యు ననన్నుసరించి నడచుకొనువారై, దోషమునుండి 

యనేకులను తిర్పిప్రి. 

యోహాను 7:18 => తనంతట తానే బోధించువాడు సవ్కీయ మహిమను వెదకును గాని తనున్ 

పంపినవాని మహిమను వెదకువాడు సతయ్వంతుడు, ఆయనయందు ఏ దురీన్తియు లేదు. 
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యోహాను 14:6 => యేసు నేనే మారగ్మును, సతయ్మును, జీవమును; నా దావ్రానే తపప్ యెవడును 

తండిర్యొదద్కు రాడు. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

2 కొరిందీయులకు 2:17 => కావున ఇటిట్ సంగతులకు చాలినవాడెవడు? మేము దేవుని వాకయ్మును 

కలిపి చెరిపెడు అనేకులవలె ఉండక, నిషాక్పటయ్ము గలవారమును దేవునివలన నియమింపబడిన 

వారమునైయుండి, కీర్సుత్నందు దేవుని యెదుట బోధించుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 4:2 => అయితే కుయుకిత్గా నడుచుకొనకయు, దేవుని వాకయ్మును వంచనగా 

బోధింపకయు, సతయ్మును పర్తయ్క్షపరచుటవలన పర్తి మనుషుయ్ని మనసాస్కిష్ యెదుట మముమ్ను మేమే 

దేవుని సముఖమందు మెపిప్ంచుకొనుచు అవమానకరమైన రహసయ్ కారయ్ములను విసరిజ్ంచియునాన్ము 

1 యోహాను 5:20 => మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్నందునన్ వారమై సతయ్వంతుని 

యందునాన్ము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నితయ్జీవమునైయునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9 => అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన 

తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు 

వారు నీ వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.  

1 రాజులు 22:14 => మీకాయా యెహోవా నాకు సెలవిచుచ్నదేదో ఆయన జీవముతోడు నేను 

దానినే పలుకుదుననెను. 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

మీకా 3:9 => యాకోబు సంతతివారి పర్ధానులారా, ఇశార్యేలీయుల యధిపతులారా, నాయ్యమును 

తృణీకరించుచు దురీన్తిని నీతిగా ఎంచువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. 
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మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

మీకా 3:11 => జనుల పర్ధానులు లంచము పుచుచ్కొని తీరుప్ తీరుచ్దురు, వారి యాజకులు కూలికి 

బోధింతురు, పర్వకత్లు దర్వయ్ము కొరకు సోదె చెపుప్దురు; అయినను వారు, యెహోవాను ఆధారము 

చేసికొని యెహోవా మన మధయ్నునాన్డు గదా, యే కీడును మనకు రానేరదని యనుకొందురు. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

2 కొరిందీయులకు 5:16 => కావున ఇకమీదట మేము శరీరరీతిగా ఎవనినైనను ఎరుగము; మేము 

కీర్సుత్ను శరీరరీతిగా ఎరిగియుండినను ఇకమీదట ఆయనను ఆలాగు ఎరుగము. 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

గలతీయులకు 2:6 => ఎనిన్కైనవారుగా ఎంచబడినవారియొదద్ నేనేమియు నేరుచ్కొనలేదు; 

వారెంతటివారైనను నాకు లక్షయ్ము లేదు, దేవుడు నరుని వేషము చూడడు. ఆ యెనిన్కైనవారు 

నాకేమియు ఉపదేశింపలేదు. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => సువారత్ను మాకు అపప్గించుటకు యోగుయ్లమని దేవునివలన 

ఎంచబడినవారమై, మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వారము కాక మన హృదయములను పరీకిష్ంచు 

దేవునినే సంతోషపెటుట్వారమై బోధించుచునాన్ము. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 1:17 => తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని 

పక్షపాతములేకుండ వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి 

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను దానిని 

విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని. 

1 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. 

2 సమూయేలు 14:14 => మనమందరమును చనిపోదుము గదా, నేలను ఒలికినమీదట మరల 

ఎతత్లేని నీటివలె ఉనాన్ము; దేవుడు పార్ణముతీయక తోలివేయబడినవాడు తనకు దూరసుథ్డు 

కాకయుండుటకు సాధనములు కలిప్ంచుచునాన్డు. 

1 రాజులు 8:36 => నీవు ఆకాశమందు విని, నీ దాసులైన ఇశార్యేలీయులగు నీ జనులు చేసిన 

పాపమును క్షమించి, వారు నడువవలసిన సనామ్రగ్మును వారికి చూపించి, నీ జనులకు నీవు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న భూమి మీద వరష్ము కురిపింపుము. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 
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2 రాజులు 3:14 => ఎలీషా ఇటల్నెను ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు 

దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు యూదారాజైన యెహోషాపాతును నేను గౌరవము చేయనియెడల 

నినున్ చూచుటకైనను లక్షయ్పెటుట్టకైనను ఒపప్కపోదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 

సామెతలు 18:5 => తీరుప్ తీరుచ్టలో భకిత్హీనులయెడల పక్షపాతము చూపుటయు నీతిమంతులకు 

నాయ్యము తపిప్ంచుటయు కర్మము కాదు. 

యిరిమ్యా 12:6 => నీ సహోదరులు సహితము నీ తండిర్ ఇంటివారు సహితము నీకు దోర్హము 

చేయుచునాన్రు; నీ వెంబడి గేలి చేయుదురు, వారు నీతో దయగా మాటలాడుచునన్ను నీవు వారిని 

నమమ్కూడదు.  

యెహెజేక్లు 20:1 => ఏడవ సంవతస్రము అయిదవ నెల పదియవ దినమున ఇశార్యేలీయుల 

పెదద్లలో కొందరు యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్ నా యెదుట 

కూరుచ్ండియుండగా 

మలాకీ 2:10 => మనకందరికి తండిర్ యొకక్డే కాడా? ఒకక్ దేవుడే మనలను సృషిట్ంపలేదా? 

ఈలాగుండగా ఒకరియెడల ఒకరము దోర్హము చేయుచు, మన పితరులతో చేయబడిన నిబంధనను 

మనమెందుకు తృణీకరించుచునాన్ము? 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మారుక్ 12:13 => వారు మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని, పరిసయుయ్లను హేరోదీయులను 

కొందరిని ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

లూకా 19:48 => పర్జలందరు ఆయన వాకయ్మును వినుటకు ఆయనను హతుత్కొనియుండిరి గనుక 

ఏమి చేయవలెనో వారికి తోచలేదు. 
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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 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

యోహాను 7:26 => ఇదిగో ఈయన బహిరంగముగా మాటలాడుచునన్ను ఈయనను ఏమనరు; 

ఈయన కీర్సత్ని అధికారులు నిజముగా తెలిసికొనియుందురా? 

యోహాను 8:5 => అటిట్వారిని రాళుల్ రువివ్ చంపవలెనని ధరమ్శాసత్రములో మోషే మనకాజాఞ్పించెను 

గదా; అయినను నీవేమి చెపుప్చునాన్వని ఆయననడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:34 => దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గర్హించియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17 => ఆమె పౌలును మముమ్ను వెంబడించి ఈ మనుషుయ్లు 

సరోవ్నన్తుడైన దేవుని దాసులు; వీరు మీకు రక్షణ మారగ్ము పర్చురించువారై యునాన్రని కేకలువేసి 

చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8 => మెటుట్కు సహోదరులారా, యే యోగయ్తయైనను మెపైప్నను ఉండినయెడల, 

ఏవి సతయ్మైనవో, ఏవి మానయ్మైనవో, ఏవి నాయ్యమైనవో, ఏవి పవితర్మైనవో, ఏవి రమయ్మైనవో, ఏవి 

ఖాయ్తిగలవో, వాటిమీద ధాయ్నముంచుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 
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యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

వచనము 20 

అపుప్డాయన ఈ రూపమును పైవార్తయు ఎవరివని వారినడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 

యిరిమ్యా 42:3 => మేము నడవవలసిన మారగ్మును చేయవలసిన కారయ్మును నీ దేవుడగు 

యెహోవా మాకు తెలియజేయునుగాక. 

యిరిమ్యా 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:14 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించి 

దాని సావ్ధీనపరచుకొని అందులో నివసించి నా చుటుట్నునన్ సమసత్ జనమువలె నామీద రాజును 
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నియమించుకొందుననుకొనినయెడల. నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచువానిని అవశయ్ముగా నీమీద 

రాజుగా నియమించుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17 :15 => నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా 

నియమించుకొనవలెను. నీ సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు. 

ఎజార్ 4:13 => కావున రాజవైన తమకు తెలియవలసినదేమనగా, ఈ పటట్ణమును కటిట్ దాని 

పార్కారములను నిలువబెటిట్నయెడల వారు శిసుత్గాని సుంకముగాని పనున్గాని యియయ్క యుందురు, 

అపుప్డు రాజునకు రావలసిన పైకము నషట్మగును. 

ఎజార్ 7:24 => మరియు యాజకులును లేవీయులును గాయకులును దావ్రపాలకులును 

నెతీనీయులును , దేవుని మందిరపు సేవకులునైన వారందరినిగూరిచ్ మేము మీకు 

నిరణ్యించినదేమనగా, వారికి శిసుత్ గాని సుంకము గాని పనున్ గాని వేయుట కటట్డపు నాయ్యము 

కాదని తెలిసికొనుడి. 

నెహెమాయ్ 5:4 => మరికొందరు రాజు గారికి పనున్ చెలిల్ంచుటకై మా భూములమీదను మా 

దార్క్షతోటలమీదను మేము అపుప్ చేసితివిు. 

నెహెమాయ్ 9:37 => మా పాపములనుబటిట్ నీవు మామీద నియమించిన రాజులకు అది 

అతివిసాత్రముగా ఫలమిచుచ్చునన్ది. వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుల్ మా శరీరములమీదను మా 

పశువులమీదను అధికారము చూపుచునాన్రు గనుక మాకు చాల శర్మలు కలుగుచునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

రోమీయులకు 13:6 => ఏలయనగా వారు దేవుని సేవకులైయుండి యెలల్పుప్డు ఈ సేవయందే పని 

కలిగియుందురు. 

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 
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వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

యోహాను 19:12 => ఈ మాటనుబటిట్ పిలాతు ఆయనను విడుదల చేయుటకు యతన్ము చేసెను 

గాని యూదులు నీవు ఇతని విడుదల చేసితివా కైసరునకు సేన్హితుడవు కావు; తాను రాజునని 

చెపుప్కొను పర్తివాడును కైసరునకు విరోధముగా మాటలాడుచునన్వాడే అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:13 => పిలాతు ఈ మాటలు విని, యేసును బయటికి తీసికొనివచిచ్, రాళుల్ పరచిన 

సథ్లమందు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండెను. హెబీర్ భాషలో ఆ సథ్లమునకు గబబ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:8 => అందుకు పౌలు యూదుల ధరమ్శాసత్రమునుగూరిచ్ గాని 

దేవాలయమునుగూరిచ్ గాని, కైసరునుగూరిచ్ గాని నేనెంతమాతర్మును తపిప్దము చేయలేదని 

సమాధానము చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

యెహెజేక్లు 17:14 => అతనితో నిబంధనచేసి అతనిచేత పర్మాణముచేయించి, దేశములోని 

పరాకర్మవంతులను తీసికొనిపోయెను. 
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యెహెజేక్లు 33:30 => మరియు నరపుతుర్డా; నీ జనుల గోడదగగ్రను ఇంటి దావ్రములందును 

నిలువబడి నినున్గూరిచ్ మాటలాడుదురు, ఒకరినొకరు చూచిపోదము రండి, యెహోవా యొదద్నుండి 

బయలుదేరు మాట యెటిట్దో చూతము రండి అని చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

మతత్యి 12:10 => వారాయనమీద నేరము మోపవలెనని విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట 

నాయ్యమా? అని ఆయనను అడిగిరి. 

మతత్యి 21:28 => మీకేమి తోచుచునన్ది? ఒక మనుషుయ్నికి ఇదద్రు కుమారులుండిరి. అతడు 

మొదటివానియొదద్కు వచిచ్ కుమారుడా, నేడు పోయి దార్క్షతోటలో పనిచేయుమని చెపప్గా 

మారుక్ 12:14 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని 

మేమెరుగుదుము; నీవు మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. 

కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా కాదా? 

లూకా 20:22 => మనము కైసరునకు పనున్ ఇచుచ్ట నాయ్యమా కాదా అని ఆయన నడిగిరి 

యోహాను 7:3 => ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచునన్ కిర్యలు నీ శిషుయ్లును 

చూచునటుల్ ఈ సథ్లము విడిచి యూదయకు వెళుల్ము. 

వచనము 21 

అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:8 => వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో 

తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

లూకా 5:22 => యేసు వారి ఆలోచనలెరిగి మీరు మీ హృదయములలో ఏమి ఆలోచించుచునాన్రు? 

లూకా 9:47 => యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి, ఒక చినన్ బిడ డ్ను తీసికొని తనయొదద్ 

నిలువబెటిట్. 

లూకా 20:23 => ఆయన వారి కుయుకిత్ని గురెత్రిగి ఒక దేనారము నాకు చూపుడి.  

యోహాను 2:25 => గనుక ఎవడును మనుషుయ్నిగూరిచ్ ఆయనకు సాక్షయ్మియయ్ నకక్రలేదు. 
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పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 16:2 => సాయంకాలమున మీరు ఆకాశము ఎఱఱ్గా ఉనన్ది గనుక వరష్ము 

కురియదనియు, 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

లూకా 10:25 => ఇదిగో ఒకపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నితయ్జీవమునకు 

వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను. 

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9 => అందుకు పేతురు పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ను శోధించుటకు మీరెందుకు 

ఏకీభవించితిరి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెటిట్నవారి పాదములు వాకిటనే యునన్వి; వారు నినున్ను 

మోసికొనిపోవుదురని ఆమెతో చెపెప్ను 
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మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మతత్యి 12:10 => వారాయనమీద నేరము మోపవలెనని విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట 

నాయ్యమా? అని ఆయనను అడిగిరి. 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 22:35 => వారిలో ఒక ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మారుక్ 12:15 => ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను 

ఎరిగి మీరు ననున్ ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

వచనము 22 

వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళిల్పోయిరి. 
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మతత్యి 18:28 => అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళిల్ తనకు నూరు దేనారములు అచిచ్యునన్ తన 

తోడిదాసులలో ఒకనిని చూచి, వాని గొంతుపటుట్కొని నీవు అచిచ్యునన్ది చెలిల్ంపుమనెను 

మతత్యి 20:2 => దినమునకు ఒక దేనారము చొపుప్న పనివారితో ఒడబడి, తన దార్క్షతోటలోనికి 

వారిని పంపెను. 

పర్కటన 6:6 => మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు మూడు సేరల్ 

యవలనియు, నూనెను దార్కాష్రసమును పాడుచేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవులమధయ్ ఒక సవ్రము 

పలికినటుట్ నాకు వినబడెను. 

మారుక్ 12:16 => వారు తెచిచ్రి, ఆయన ఈ రూపమును, పై వార్తయు, ఎవరివని వారినడుగగా 

వారు కైసరువి అనిరి. 

వచనము 23 

పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆ దినమున ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 20:24 => దీనిమీది రూపమును పైవార్తయు ఎవనివని అడుగగా వారు కైసరువనిరి. 

వచనము 24 

బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని 

తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

మతత్యి 17:26 => అతడు అనుయ్లయొదద్నే అని చెపప్గా యేసు అలాగైతే కుమారులు సవ్తంతుర్లే. 

మతత్యి 17:27 => అయినను మనము వారికి అభయ్ంతరము కలుగజేయకుండునటుల్ నీవు 

సముదర్మునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచుచ్ చేపను పటుట్కొని, దాని నోరు తెరచినయెడల 

ఒక షెకెలు దొరుకును; దానిని తీసికొని నాకొరకును నీకొరకును వారికిమమ్ని అతనితో చెపెప్ను 
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సామెతలు 24:21 => నా కుమారుడా, యెహోవాను ఘనపరచుము రాజును ఘనపరచుము ఆలాగు 

చేయనివారి జోలికి పోకుము.  

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

రోమీయులకు 13:7 => ఇందుకే గదా మీరు పనున్కూడ చెలిల్ంచుచునాన్రు? కాబటిట్ యెవనికి పనోన్ 

వానికి పనున్ను, ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెలిల్ంచుడి. ఎవనియెడల భయముండవలెనో 

వానియెడల భయమును, ఎవనియెడల సనామ్నముండవలెనో వానియెడల సనామ్నమును కలిగియుండి, 

అందరికిని వారి వారి ఋణములను తీరుచ్డి. 

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

మతత్యి 4:10 => యేసు వానితో సాతానా, పొముమ్ పర్భువైన నీ దేవునికి మొర్కిక్ ఆయనను 

మాతర్ము సేవింపవలెను అని వార్యబడి యునన్దనెను. 

దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

దానియేలు 3:17 => మేము సేవించుచునన్ దేవుడు మండుచునన్ వేడిమిగల యీ అగిన్గుండములో 

నుండి మముమ్ను తపిప్ంచి రకిష్ంచుటకు సమరుథ్డు; మరియు నీ వశమున పడకుండ ఆయన మముమ్ను 

రకిష్ంచును; ఒక వేళ ఆయన రకిష్ంపకపోయినను 

దానియేలు 3:18 => రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు, నీవు నిలువబెటిట్ంచిన బంగారు 

పర్తిమకు నమసక్రింపమనియు తెలిసికొనుము. 

దానియేలు 6:10 => ఇటిట్ శాసనము సంతకము చేయబడెనని దానియేలు తెలిసికొనినను అతడు తన 

యింటికి వెళిల్, యధాపర్కారముగా అనుదినము ముమామ్రు మోకాళూ ల్ని, తన యింటి పైగది కిటికీలు 

యెరూషలేము తటుట్నకు తెరువబడి యుండగా తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుచు ఆయనను సుత్తించుచు 

వచెచ్ను. 
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దానియేలు 6:11 => ఆ మనుషుయ్లు గుంపుకూడి వచిచ్ దానియేలు తన దేవునికి పార్రథ్న చేయుటయు 

ఆయనను బతిమాలుకొనుటయు చూచి 

దానియేలు 6:20 => అతడు గుహ దగగ్రకు రాగానే, దుఃఖ సవ్రముతో దానియేలును పిలిచి జీవము 

గల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నితయ్ము నీవు సేవించుచునన్ నీ దేవుడు నినున్ రకిష్ంపగలిగెనా? 

అని యతనిని అడిగెను. 

దానియేలు 6:21 => అందుకు దానియేలు రాజు చిరకాలము జీవించును గాక. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

దానియేలు 6:23 => రాజు ఇందునుగూరిచ్ యతి సంతోషభరితుడై దానియేలును గుహలోనుండి పైకి 

తీయుడని ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును బయటికి తీసిరి. అతడు తన దేవునియందు 

భకిత్గలవాడైనందున అతనికి ఏ హానియు కలుగలేదు. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 
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మలాకీ 3:8 => మానవుడు దేవునియొదద్ దొంగిలునా? అయితే మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి; దేని 

విషయములో మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును పర్తిషిఠ్తారప్ణలను 

ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 

మలాకీ 3:9 => ఈ జనులందరును నాయొదద్ దొంగిలుచునే యునాన్రు, మీరు శాపగర్సుత్లై 

యునాన్రు. 

మలాకీ 3:10 => నా మందిరములో ఆహారముండునటుల్ పదియవ భాగమంతయు మీరు నా 

మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను 

విపిప్, పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

1 పేతురు 2:13 => మనుషుయ్లు నియమించు పర్తి కటట్డకును పర్భువు నిమితత్మై లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:14 => రాజు అందరికిని అధిపతియనియు, నాయకులు దురామ్రుగ్లకు పర్తిదండన 

చేయుటకును సనామ్రుగ్లకు మెపుప్ కలుగుటకును రాజువలన పంపబడినవారనియు వారికి 

లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 
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సంఖాయ్కాండము 31:28 => మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, 

ఆ మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  

యెహోషువ 7:11 => ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను 

వారు మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 

1 సమూయేలు 12:3 => ఇదిగో నేనునాన్ను, నేనెవని యెదుద్నైన తీసికొంటినా? ఎవని గారద్భమునైన 

పటుట్కొంటినా? ఎవనికైన అనాయ్యము చేసితినా? ఎవనినైన బాధపెటిట్తినా? నాయ్యము నాకు 

అగపడకుండ ఎవనియొదద్నైన లంచము పుచుచ్కొంటినా? ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆయన అభిషేకము చేయించినవాని యెదుటను వాడు నా మీద సాక్షయ్ము పలుకవలెను, అపుప్డు నేను 

మీ యెదుట దానిని మరల నితుత్ననెను. 

1 రాజులు 18:46 => యెహోవా హసత్ము ఏలీయాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకొని 

అహాబుకంటె ముందుగా పరుగెతిత్కొని పోయి యెజెర్యేలు గుమమ్ము నొదద్కు వచెచ్ను. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 6:3 => ఎవడైనను మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ హితవాకయ్ములను దైవభకిత్కి 

అనుగుణయ్మైన బోధను అంగీకరింపక, భినన్మైన బోధనుపదేశించినయెడల 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

1 పేతురు 2:17 => అందరిని సనామ్నించుడి, సహోదరులను పేర్మించుడి, దేవునికి భయపడుడి, 

రాజును సనామ్నించుడి. 

వచనము 25 

మాలో ఏడుగురు సహోదరులుండిరి; మొదటివాడు పెండిల్చేసికొని చనిపోయెను; అతనికి సంతానము 

లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భారయ్ను తీసికొనెను. 
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మతత్యి 22:33 => జనులది విని ఆయన బోధకాశచ్రయ్పడిరి. 

మతత్యి 22:46 => ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును 

ఆయనను ఒక పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

సామెతలు 26:4 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమియయ్కుము ఇచిచ్నయెడల నీవును 

వాని పోలియుందువు. 

సామెతలు 26:5 => వాని మూఢత చొపుప్న మూరు ఖ్నికి పర్తుయ్తత్రమిముమ్ ఆలాగు చేయనియెడల 

వాడు తన దృషిట్కి తాను జాఞ్నిననుకొనును. 

లూకా 20:25 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

లూకా 21:15 => మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాకుక్ను 

జాఞ్నమును నేను మీకు అనుగర్హింతును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10 => మాటలాడుటయందు అతడు అగపరచిన జాఞ్నమును అతనిని 

పేర్రేపించిన ఆతమ్ను వారెదిరింపలేకపోయిరి. 

కొలొసస్యులకు 4:6 => పర్తి మనుషుయ్నికి ఏలాగు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో అది మీరు 

తెలిసికొనుటకై మీ సంభాషణ ఉపుప్ వేసినటుట్ ఎలల్పుప్డు రుచిగలదిగాను కృపాసహితముగాను 

ఉండనియుయ్డి. 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  
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మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 26 

రెండవవాడును మూడవవాడును ఏడవవానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి చనిపోయిరి. 

మారుక్ 12:18 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మారుక్ 12:19 => బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల 

వాని సహోదరుడు వాని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని 

మోషే మాకు వార్సియిచెచ్ను. 

మారుక్ 12:20 => ఏడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు ఒక సతరీని పెండిల్చేసికొని 

సంతానములేక చనిపోయెను 

మారుక్ 12:21 => గనుక రెండవవాడు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను, వాడును సంతానము లేక 

చనిపోయెను; అటువలెనే మూడవవాడును చనిపోయెను. 

మారుక్ 12:22 => ఇటుల్ ఏడుగురును సంతానములేకయే చనిపోయిరి. అందరివెనుక ఆ సతరీయు 

చనిపోయెను. 

మారుక్ 12:23 => పునరుతాథ్నమందు వారిలో ఎవనికి ఆమె భారయ్గా ఉండును? ఆమె ఆ 

యేడుగురికిని భారయ్ ఆయెను గదా అని అడిగిరి. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

మారుక్ 12:25 => వారు మృతులలోనుండి లేచునపుప్డు పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు గాని 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె నుందురు. 
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మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:27 => ఆయన సజీవుల దేవుడు గాని మృతుల దేవుడు కాడు. కావున మీరు బహుగా 

పొరబడుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 20:27 => పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు కొందరు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ 

ఆయనను ఇటల్డిగిరి. 

లూకా 20:28 => బోధకుడా, భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకని సహోదరుడు సంతానము లేక 

చనిపోయిన యెడల, అతని సహోదరుడతని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము 

కలుగజేయవలెనని మోషే మనకు వార్సి ఇచెచ్ను 

లూకా 20:29 => యేడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడొక సతరీని పెండిల్చేసికొని సంతానము 

లేక చనిపోయెను. 

లూకా 20:30 => రెండవవాడును మూడవవాడును ఆమెను పెండిల్చేసికొనిరి. 

లూకా 20:31 => ఆ పర్కారమే యేడుగురును ఆమెను పెండాల్డి సంతానములేకయే చనిపోయిరి. 

పిమమ్ట ఆ సతరీయు చనిపోయెను. 

లూకా 20:32 => కాబటిట్ పునరుతాథ్నమందు ఆమె వారిలో ఎవనికి భారయ్గా ఉండును?  

లూకా 20:33 => ఆ యేడుగురికిని ఆమె భారయ్గా ఉండెను గదా అనిరి. 

లూకా 20:34 => అందుకు యేసు ఈ లోకపు జనులు పెండిల్చేసికొందురు, పెండిల్కియయ్బడుదురు 

గాని 

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. 
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లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

లూకా 20:39 => తరువాత వారాయనను మరేమియు అడుగ తెగింపలేదు గనుక శాసుత్ర్లలో 

కొందరు బోధకుడా,  

లూకా 20:40 => నీవు యుకత్ముగా చెపిప్తివనిరి. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 16:6 => అపుప్డు యేసు చూచుకొనుడి, పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు అను వారి పులిసిన 

పిండినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6 => అతడాలాగు చెపిప్నపుప్డు పరిసయుయ్లకును సదూద్కయుయ్లకును 

కలహము పుటిట్నందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములు ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:7 => సదూద్కయుయ్లు పునరుతాథ్నము లేదనియు, దేవదూతయైనను 

ఆతమ్యైనను లేదనియు చెపుప్దురు గాని పరిసయుయ్లు రెండును కలవని యొపుప్కొందురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసుత్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 
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1 కొరిందీయులకు 15:12 => కీర్సుత్ మృతులలోనుండి లేపబడియునాన్డని పర్కటింపబడుచుండగా 

మీలో కొందరు మృతుల పునరుతాథ్నము లేదని యెటుల్ చెపుప్చునాన్రు? 

1 కొరిందీయులకు 15:13 => మృతుల పునరుతాథ్నము లేనియెడల, కీర్సుత్కూడ లేపబడి 

యుండలేదు. 

1 కొరిందీయులకు 15:14 => మరియు కీర్సుత్ లేపబడి యుండనియెడల మేము చేయు పర్కటన 

వయ్రథ్మే, మీ విశావ్సమును వయ్రథ్మే. 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళిల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

యోహాను 11:24 => మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్నమందు లేచునని 

యెరుగుదుననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8 => అపుప్డు పెదద్గొలుల్ పుటెట్ను; పరిసయుయ్ల పక్షముగా ఉనన్ 

శాసుత్ర్లలో కొందరు లేచి ఈ మనుషుయ్నియందు ఏ దోషమును మాకు కనబడలేదు; ఒక ఆతమ్యైనను 

దేవదూతయైనను అతనితో మాటలాడియుంటే మాటలాడి యుండవచుచ్నని చెపుప్చు తగవులాడిరి 
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హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

వచనము 27 

అందరి వెనుక ఆ సతరీయు చనిపోయెను. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

ఆదికాండము 38:8 => అపుప్డు యూదా ఓనానుతో నీ అనన్భారయ్యొదద్కు వెళిల్ మరిది ధరమ్ము 

జరిగించి నీ అనన్కు సంతానము కలుగజేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 38:11 => అపుప్డు యూదా ఇతడు కూడ ఇతని అనన్లవలె చనిపోవునేమో అనుకొని 

నా కుమారుడైన షేలా పెదద్వాడగువరకు నీ తండిర్యింట విధవరాలుగా నుండుమని తన కోడలైన 

తామారుతో చెపెప్ను. కాబటిట్ తామారు వెళిల్ తన తండిర్ యింట నివసించెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:5 => సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు 

సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె 

పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా 

ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:6 => చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

తుడిచివేయబడకుండునటుల్ ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా 

ఉండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:7 => అతడు తన సహోదరుని భారయ్ను పరిగర్హింపనొలల్నియెడల వాని 

సహోదరుని భారయ్ పటట్ణపు గవినికి, అనగా పెదద్లయొదద్కు పోయి నా పెనిమిటి సహోదరుడు 

ఇశార్యేలీయులలో తన సహోదరునికి పేరు సాథ్పింపనని చెపిప్ దేవధరమ్ము చేయనొలల్డని 

తెలుపుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:8 => అపుప్డు అతని యూరిపెదద్లు అతని పిలిపించి అతనితో 

మాటలాడిన తరువాత అతడు నిలువబడి ఆమెను పరిగర్హించుటకు నాకిషట్ములేదనినయెడల అతని 

సహోదరుని భారయ్ 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9 => ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని 

కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని 

మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని చెపప్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:10 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో చెపుప్ ఊడదీయబడిన వాని 

యిలల్ని వానికి పేరు పెటట్బడును. 

రూతు 1:11 => నయోమి నా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల? మిముమ్ను 

పెండిల్ చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున నుందురా? 

మారుక్ 12:19 => బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల 

వాని సహోదరుడు వాని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని 

మోషే మాకు వార్సియిచెచ్ను. 

లూకా 20:28 => బోధకుడా, భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకని సహోదరుడు సంతానము లేక 

చనిపోయిన యెడల, అతని సహోదరుడతని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము 

కలుగజేయవలెనని మోషే మనకు వార్సి ఇచెచ్ను 
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లేవీయకాండము 18:16 => నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

సహోదరుని మానము. 

రూతు 3:13 => ఈ రాతిర్ యుండుము; ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని ధరమ్ము 

జరిపినయెడల సరి, అతడు విడిపింపవచుచ్ను. నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరుపుటకు అతనికి ఇషట్ము 

లేక పోయినయెడల, యెహోవా జీవము తోడు నేనే నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరిపెదను; 

ఉదయమువరకు పండుకొనుమని చెపెప్ను. 

రూతు 4:5 => బోయజు నీవు నయోమిచేతినుండి ఆ పొలమును సంపాదించు దినమున 

చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ చనిపోయినవాని భారయ్యైన రూతు అను 

మోయాబీయురాలియొదద్నుండియు దాని సంపాదింపవలెనని చెపప్గా 

మతత్యి 14:6 => అయితే హేరోదు జనమ్దినోతస్వము వచిచ్నపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ వారిమధయ్ 

నాటయ్మాడి హేరోదును సంతోషపరచెను 

లూకా 20:33 => ఆ యేడుగురికిని ఆమె భారయ్గా ఉండెను గదా అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

వచనము 28 

పునరుతాథ్నమందు ఈ యేడుగురిలో ఆమె ఎవనికి భారయ్గా ఉండును? ఆమె వీరందరికిని భారయ్గా 

ఉండెనుగదా అని ఆయనను అడిగిరి. 
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మారుక్ 12:19 => బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల 

వాని సహోదరుడు వాని భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని 

మోషే మాకు వార్సియిచెచ్ను. 

మారుక్ 12:20 => ఏడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు ఒక సతరీని పెండిల్చేసికొని 

సంతానములేక చనిపోయెను 

మారుక్ 12:21 => గనుక రెండవవాడు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను, వాడును సంతానము లేక 

చనిపోయెను; అటువలెనే మూడవవాడును చనిపోయెను. 

మారుక్ 12:22 => ఇటుల్ ఏడుగురును సంతానములేకయే చనిపోయిరి. అందరివెనుక ఆ సతరీయు 

చనిపోయెను. 

మారుక్ 12:23 => పునరుతాథ్నమందు వారిలో ఎవనికి ఆమె భారయ్గా ఉండును? ఆమె ఆ 

యేడుగురికిని భారయ్ ఆయెను గదా అని అడిగిరి. 

లూకా 20:29 => యేడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడొక సతరీని పెండిల్చేసికొని సంతానము 

లేక చనిపోయెను. 

లూకా 20:30 => రెండవవాడును మూడవవాడును ఆమెను పెండిల్చేసికొనిరి. 

లూకా 20:31 => ఆ పర్కారమే యేడుగురును ఆమెను పెండాల్డి సంతానములేకయే చనిపోయిరి. 

పిమమ్ట ఆ సతరీయు చనిపోయెను. 

లూకా 20:32 => కాబటిట్ పునరుతాథ్నమందు ఆమె వారిలో ఎవనికి భారయ్గా ఉండును?  

లూకా 20:33 => ఆ యేడుగురికిని ఆమె భారయ్గా ఉండెను గదా అనిరి. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

రూతు 1:5 => వారు ఇంచుమించు పది సంవతస్రములు అకక్డ నివసించిన తరువాత మహోల్ను 

కిలోయ్నను ఇదద్రును చనిపోయిరి; కాగా ఆ సతరీ తాను కనిన యిదద్రు కుమారులును తన పెనిమిటియు 

లేనిదాయెను. 

Page  of 2826 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 12:20 => ఏడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు ఒక సతరీని పెండిల్చేసికొని 

సంతానములేక చనిపోయెను 

వచనము 29 

అందుకు యేసు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని ఎరుగక మీరు పొరబడుచునాన్రు. 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

వచనము 30 

పునరుతాథ్నమందు ఎవరును పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు; వారు పరలోకమందునన్ 

దూతలవలె ఉందురు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 31 

మృతుల పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ నేను అబార్హాము దేవుడను, ఇసాస్కు దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై 

యునాన్నని దేవుడు మీతో చెపిప్నమాట మీరు చదువలేదా? 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 32 

ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెపెప్ను.  

యోబు 19:25 => అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన భూమిమీద 

నిలుచుననియు నేనెరుగుదును. 

యోబు 19:26 => ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. 
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యోబు 19:27 => నామటుట్కు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు నేనే కనున్లార ఆయనను 

చూచెదను నాలో నా అంతరిందిర్యములు కృశించియునన్వి 

కీరత్నలు 16:9 => అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచునన్ది నా ఆతమ్ హరిష్ంచుచునన్ది నా 

శరీరముకూడ సురకిష్తముగా నివసించుచునన్ది 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

కీరత్నలు 49:14 => వారు పాతాళములో మందగా కూరచ్బడుదురు మరణము వారికి 

కాపరియైయుండును ఉదయమున యథారథ్వంతులు వారినేలుదురు వారి సవ్రూపములు 

నివాసములేనివై పాతాళములో క్షయమైపోవును.  

కీరత్నలు 49:15 => దేవుడు ననున్ చేరుచ్కొనును పాతాళ బలములోనుండి ఆయన నా పార్ణమును 

విమోచించును.(సెలా.) 

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. 

యెషయా 25:8 => మరెనన్డును ఉండకుండ మరణమును ఆయన మింగివేయును. పర్భువైన 

యెహోవా పర్తివాని ముఖముమీది బాషప్ బిందువులను తుడిచివేయును భూమిమీదనుండి తన జనుల 

నిందను తీసివేయును ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 
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యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

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. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

హోషేయ 13:14 => అయినను పాతాళ వశములోనుండి నేను వారిని విమోచింతును; 

మృతుయ్వునుండి వారిని రకిష్ంతును. ఓ మరణమా, నీ విజయమెకక్డ? ఓ మరణమా, నీ ములెల్కక్డ? 

పశాచ్తాత్పము నాకు పుటట్దు. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 
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యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

రోమీయులకు 15:4 => ఏలయనగా ఓరుప్వలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు 

నిరీక్షణ కలుగుటకై పూరవ్మందు వార్యబడినవనిన్యు మనకు బోధకలుగు నిమితత్ము 

వార్యబడియునన్వి. 

ఆదికాండము 18:14 => యెహోవాకు అసాధయ్మైనది ఏదైన నునన్దా? మీదటికి ఈ కాలమున 

నిరణ్యకాలమందు నీయొదద్కు తిరిగి వచెచ్దను. అపుప్డు శారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. 

యిరిమ్యా 32:17 => యెహోవా, పర్భువా సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు 

వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను 

భూమాయ్కాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధయ్మైనదేదియు లేదు. 

లూకా 1:37 => దేవుడు చెపిప్న యే మాటయైనను నిరరథ్కము కానేరదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:8 => దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమమ్తగనిదని మీరేల 

యెంచుచునాన్రు? 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21 => సమసత్మును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శకిత్నిబటిట్ ఆయన మన 

దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపము గలదానిగా మారుచ్ను. 

యోబు 14:14 => మరణమైన తరువాత నరులు బర్తుకుదురా? ఆలాగుండినయెడల నాకు విడుదల 

కలుగువరకు నా యుదధ్దినములనిన్యు నేను కనిపెటిట్యుందును 

కీరత్నలు 119:139 => నా విరోధులు నీ వాకయ్ములు మరచిపోవుదురు కావున నా ఆసకిత్ ననున్ 

భకిష్ంచుచునన్ది. 

యెషయా 8:20 => ధరమ్శాసత్రమును పర్మాణ వాకయ్మును విచారించుడి; ఈ వాకయ్ పర్కారము వారు 

బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు. 

యిరిమ్యా 31:11 => యెహోవా యాకోబు వంశసుథ్లను విమోచించుచునాన్డు, వారికంటె 

బలవంతుడైన వానిచేతిలోనుండి వారిని విడిపించుచునాన్డు 
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జెకరాయ్ 13:9 => ఆ మూడవ భాగమును నేను అగిన్లోనుండి వెండిని తీసి శుదధ్పరచినటుల్ 

శుదధ్పరతును. బంగారమును శోధించినటుల్ వారిని శోధింతును; వారు నా నామమునుబటిట్ 

మొఱఱ్పెటట్గా నేను వారి మొఱఱ్ను ఆలకింతును. వీరు నా జనులని నేను చెపుప్దును, యెహోవా మా 

దేవుడని వారు చెపుప్దురు. 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

లూకా 20:35 => పరమును మృతుల పునరుతాథ్నమును పొందుటకు యోగుయ్లని యెంచబడినవారు 

పెండిల్చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు. 

యోహాను 3:10 => యేసు ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలుకు బోధకుడవై యుండి వీటిని ఎరుగవా? 

యోహాను 5:39 => లేఖనములయందు మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచు వాటిని 

పరిశోధించుచునాన్రు, అవే ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్వి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

1 కొరిందీయులకు 15:35 => అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెటిట్ శరీరముతో వతుత్రని 

యొకడు అడుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

గలతీయులకు 4:21 => ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడియుండ గోరువారలారా, మీరు ధరమ్శాసత్రము 

వినుటలేదా? నాతో చెపుప్డి. 

2 తిమోతి 2:18 => వారు పునరుతాథ్నము గతించెనని చెపుప్చు సతయ్ము విషయము తపిప్పోయి, 

కొందరి విశావ్సమును చెరుపుచునాన్రు. 
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2 తిమోతి 3:15 => నీవు నేరుచ్కొని రూఢియని తెలిసికొనన్వి యెవరివలన నేరుచ్కొంటివో ఆ సంగతి 

తెలిసికొని, వాటియందు నిలుకడగా ఉండుము. 

యాకోబు 1:16 => నా పిర్య సహోదరులారా, మోసపోకుడి. 

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. 

వచనము 33 

జనులది విని ఆయన బోధకాశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 12:24 => అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట 

వలననే పొరబడుచునాన్రు. 

మారుక్ 12:25 => వారు మృతులలోనుండి లేచునపుప్డు పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు గాని 

పరలోకమందునన్ దూతలవలె నుందురు. 

లూకా 20:34 => అందుకు యేసు ఈ లోకపు జనులు పెండిల్చేసికొందురు, పెండిల్కియయ్బడుదురు 

గాని 

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 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

1 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. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

జెకరాయ్ 3:7 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా మారగ్ములలొ 

నడుచుచు నేను నీకపప్గించిన దానిని భదర్ముగా గైకొనినయెడల, నీవు నా మందిరముమీద అధికారివై 

నా ఆవరణములను కాపాడువాడవగుదువు; మరియు ఇకక్డ నిలువబడు వారికి కలిగినటుల్ నా సనిన్ధిని 

నిలుచు భాగయ్ము నీకితుత్ను. 
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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 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 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 

లూకా 20:36 => వారు పునరుతాథ్నములో పాలివారైయుండి, దేవదూత సమానులును దేవుని 

కుమారులునై యుందురు గనుక వారికను చావనేరరు. 

1 కొరిందీయులకు 15:35 => అయితే మృతులేలాగు లేతురు? వారెటిట్ శరీరముతో వతుత్రని 

యొకడు అడుగును. 

1 కొరిందీయులకు 15:43 => ఘనహీనమైనదిగా వితత్బడి మహిమగలదిగా లేపబడును; 

బలహీనమైనదిగా వితత్బడి, బలమైనదిగా లేపబడును; 

హెబీర్యులకు 11:35 => సతరీలు మృతులైన తమవారిని పునరుతాథ్నమువలన మరల పొందిరి. 

కొందరైతే మరి శేర్షఠ్మైన పునరుతాథ్నము పొందగోరి విడుదల పొందనొలల్క యాతనపెటట్బడిరి. 

వచనము 34 
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ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 12:3 => ఆయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొని 

యుండగా దావీదు చేసిన దానిగూరిచ్ మీరు చదువలేదా? 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

మతత్యి 21:16 => వీరు చెపుప్చునన్ది వినుచునాన్వా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు 

వినుచునాన్ను; బాలురయొకక్యు చంటిపిలల్లయొకక్యు నోట సోత్తర్ము సిదిధ్ంపజేసితివి అను మాట 

మీరెనన్డును చదువలేదా? అని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 21:42 => మరియు యేసు వారిని చూచి ఇలుల్ కటుట్వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు 

తలరాయి ఆయెను. ఇది పర్భువువలననే కలిగెను. ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను మాట మీరు 

లేఖనములలో ఎనన్డును చదువలేదా? 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:4 => ఆయన సృజించినవాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను 

సృజించెననియు 

మారుక్ 2:25 => అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును 

ఆకలిగొనినందున దావీదునకు అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 

మారుక్ 12:10 => ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 
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మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 6:3 => యేసు వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ ఉనన్వారును ఆకలిగొనినపుప్డు 

దావీదు ఏమి చేసెనో అదియైనను మీరు చదువలేదా? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 9:1 => పరిశుదుధ్లకొరకైన యీ పరిచరయ్నుగూరిచ్ మీ పేరు వార్యుటకు నా 

కగతయ్ములేదు. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

వచనము 35 

వారిలో ఒక ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు 

నిరగ్మకాండము 3:6 => మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ 

వెరచెను. 

నిరగ్మకాండము 3:15 => మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, 

అనగా అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ 
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పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది 

నా జాఞ్పకారథ్క నామము. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:32 => నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల 

దేవుడను అని పర్భువు వాకుక్ వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింపలేదు. 

హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

మారుక్ 12:26 => వారు లేచెదరని మృతులను గూరిచ్న సంగతి మోషే గర్ంథమందలి పొదను 

గురించిన భాగములో మీరు చదువలేదా? ఆ భాగములో దేవుడు నేను అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు 

దేవుడను యాకోబు దేవుడనని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:27 => ఆయన సజీవుల దేవుడు గాని మృతుల దేవుడు కాడు. కావున మీరు బహుగా 

పొరబడుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 20:37 => పొదను గురించిన భాగములో పర్భువు అబార్హాము దేవుడనియు ఇసాస్కు 

దేవుడనియు యాకోబు దేవుడనియు చెపుప్చు, 

లూకా 20:38 => మృతులు లేతురని మోషే సూచించెను; ఆయన సజీవులకే దేవుడు కాని మృతులకు 

దేవుడు కాడు; ఆయన దృషిట్కి అందరును జీవించుచునాన్రని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 15:15 => నీవు కేష్మముగా నీ పితరులయొదద్కు పోయెదవు; మంచి వృదాధ్పయ్మందు 

పాతిపెటట్బడుదువు. 

ఆదికాండము 17:7 => నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడనై యుండునటుల్, 

నాకును నీకును, నీ తరువాతవారి తరములలో నీ సంతతికిని మధయ్ నా నిబంధనను నితయ్నిబంధనగా 

సిథ్రపరచెదను. 
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ఆదికాండము 24:12 => నా యజమానుడగు అబార్హాము దేవుడవైన యెహోవా, నేను వచిచ్న 

కారయ్మును తవ్రలో సఫలముచేసి నా యజమానుడగు అబార్హాము మీద అనుగర్హము చూపుము. 

ఆదికాండము 26:24 => ఆ రాతిర్యే యెహోవా అతనికి పర్తయ్క్షమై నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను, నేను నీకు తోడైయునాన్ను గనుక భయపడకుము; నా దాసుడైన అబార్హామునుబటిట్ నినున్ 

ఆశీరవ్దించి నీ సంతానమును విసత్రింప చేసెదనని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 28:13 => మరియు యెహోవా దానికి పైగా నిలిచి నేను నీ తండిర్యైన అబార్హాము 

దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియునన్ యీ భూమిని నీకును నీ 

సంతానమునకును ఇచెచ్దను.  

నిరగ్మకాండము 6:7 => మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు 

ఐగుపీత్యుల బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని 

మీరు తెలిసికొందురు. 

లేవీయకాండము 26:12 => నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు 

పర్జలైయుందురు. 

2 రాజులు 20:5 => నీవు తిరిగి నా పర్జలకు అధిపతియైన హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో 

ఇటల్నుము నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ 

విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న నేనంగీకరించియునాన్ను; నేను నినున్ బాగుచేసెదను; మూడవ 

దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎకిక్ పోవుదువు. 

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 47:9 => జనముల పర్ధానులు అబార్హాముయొకక్ దేవునికి జనులై కూడుకొనియునాన్రు. 

భూనివాసులు ధరించుకొను కేడెములు దేవునివి ఆయన మహోనన్తుడాయెను. 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 
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యెషయా 38:5 => నీవు తిరిగి హిజిక్యాయొదద్కు పోయి అతనితో ఇటల్నుము నీ పితరుడైన 

దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచుచ్నదేమనగా నీవు కనీన్ళుల్ విడుచుట చూచితిని; నీ పార్రథ్న 

నేనంగీకరించియునాన్ను; 

యిరిమ్యా 30:22 => అపుప్డు మీరు నాకు పర్జలైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును. 

యెహెజేక్లు 36:28 => నేను మీ పితరులకిచిచ్న దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా 

జనులైయుందురు నేను మీ దేవుడనైయుందును. 

మతత్యి 4:7 => అని వార్యబడి యునన్దని ఆయనతో చెపెప్ను.అందుకు యేసు పర్భువైన నీ దేవుని 

నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వార్యబడి యునన్దని వానితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

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 24:15 => నీతిమంతులకును అనీతిమంతులకును పునరుతాథ్నము 

కలుగబోవుచునన్దని వీరు నిరీకిష్ంచుచునన్టుట్ నేనుకూడ దేవునియందు నిరీక్షణయుంచి, వారు 

మతభేదమని పేరుపెటుట్ ఈ మారగ్ముచొపుప్న నా పితరుల దేవునిని సేవించుచునాన్నని తమరియెదుట 

ఒపుప్కొనుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 3:29 => దేవుడు యూదులకు మాతర్మే దేవుడా? అనయ్జనులకు దేవుడు కాడా? 

అవును, అనయ్జనులకును దేవుడే. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  
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హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 8:10 => ఆ దినములైన తరువాత ఇశార్యేలు ఇంటివారితో నేను చేయబోవు 

నిబంధన యేదనగా, వారి మనసుస్లో నా ధరమ్విధులను ఉంచెదను వారి హృదయములమీద వాటిని 

వార్యుదును నేను వారికి దేవుడునైయుందును వారు నాకు పర్జలై యుందురు. 

వచనము 36 

బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళిల్పోయిరి. 

మతత్యి 7:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ముగించినపుప్డు జనసమూహములు ఆయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడుచుండిరి. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మారుక్ 6:2 => విశార్ంతిదినము వచిచ్నపుప్డు ఆయన సమాజమందిరములో బోధింప 

నారంభించెను. అనేకులు ఆయన బోధ విని ఆశచ్రయ్పడి ఈ సంగతులు ఇతనికి ఎకక్డనుండి వచెచ్ను? 

ఇతనికియయ్బడిన ఈ జాఞ్నమెటిట్ది? ఇతని చేతులవలన ఇటిట్ అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి? ఇదేమి? 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 2:47 => ఆయన మాటలు వినిన వారందరు ఆయన పర్జఞ్కును పర్తుయ్తత్రములకును 

విసమ్యమొందిరి. 

లూకా 4:22 => అపుప్డందరును ఆయనను గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు, ఆయన నోటనుండి వచిచ్న 

దయగల మాటలకాశచ్రయ్పడి ఈయన యోసేపు కుమారుడు కాడా? అని చెపుప్కొనుచుండగా 

లూకా 20:39 => తరువాత వారాయనను మరేమియు అడుగ తెగింపలేదు గనుక శాసుత్ర్లలో 

కొందరు బోధకుడా,  
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లూకా 20:40 => నీవు యుకత్ముగా చెపిప్తివనిరి. 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోహాను 7:15 => యూదులు అందుకు ఆశచ్రయ్పడి చదువుకొనని ఇతనికి ఈ పాండితయ్మెటుల్ 

వచెచ్నని చెపుప్కొనిరి. 

వచనము 37 

అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన 

పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

మారుక్ 12:28 => శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా 

ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 

మతత్యి 12:14 => అంతట పరిసయుయ్లు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా 

అని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మతత్యి 25:4 => బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

యెషయా 41:5 => దీవ్పములు చూచి దిగులుపడుచునన్వి భూదిగంతములు వణకుచునన్వి జనులు 

వచిచ్ చేరుచునాన్రు 

యెషయా 41:6 => వారు ఒకనికొకడు సహాయము చేసికొందురు ధైరయ్ము వహించుమని యొకనితో 

ఒకడు చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 41:7 => అతుకుటనుగూరిచ్ అది బాగుగా ఉనన్దని చెపిప్ శిలిప్ కంసాలిని 

పోర్తాస్హపరచును సుతెత్తో నునుపుచేయువాడు దాగలిమీద కొటుట్వానిని పోర్తాస్హపరచును 

విగర్హము కదలకుండ పనివాడు మేకులతో దాని బిగించును.  
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యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24 => అంతట దేవాలయపు అధిపతియు పర్ధానయాజకులును ఆ 

మాటలు విని ఇది యేమవునో అని వారి విషయమై యెటుతోచక యుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:25 => అపుప్డు ఒకడు వచిచ్ ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన 

మనుషుయ్లు దేవాలయములో నిలిచి పర్జలకు బోధించుచునాన్రని వారికి తెలుపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:27 => వారిని తీసికొని వచిచ్ సభలో నిలువబెటట్గా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

Page  of 2842 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:29 => ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన తోర్ఫిమును అతనితో కూడ 

పటట్ణములో అంతకుముందు వారు చూచి యునన్ందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని 

వచెచ్నని ఊహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:30 => పటట్ణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు 

గుంపులుగా పరుగెతిత్కొని వచిచ్, పౌలును పటుట్కొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి 

ఈడిచ్రి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 
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కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 22:41 => ఒకపుప్డు పరిసయుయ్లు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి 

మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

లూకా 20:26 => వారు పర్జల యెదుట ఈ మాటలో తపుప్ పటట్నేరక ఆయన పర్తుయ్తత్రమునకు 

ఆశచ్రయ్పడి ఊరకుండిరి. 

లూకా 20:39 => తరువాత వారాయనను మరేమియు అడుగ తెగింపలేదు గనుక శాసుత్ర్లలో 

కొందరు బోధకుడా,  

వచనము 38 

ఇది ముఖయ్మైనదియు మొదటిదియునైన ఆజఞ్. 

లూకా 7:30 => పరిసయుయ్లును ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులును అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందక, తమ 

విషయమైన దేవుని సంకలప్మును నిరాకరించిరి. 

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 
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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. 

లూకా 10:30 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు యెరూషలేమునుండి యెరికో 

పటట్ణమునకు దిగివెళుల్చు దొంగల చేతిలో చికెక్ను; వారు అతని బటట్లు దోచుకొని, అతని కొటిట్ 

కొరపార్ణముతో విడిచిపోయిరి 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 

లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళిల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడ డ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 14:3 => యేసు విశార్ంతిదినమున సవ్సథ్పరచుట నాయ్యమా కాదా?  

తీతుకు 3:13 => ధరమ్శాసత్రవేదియైన జేనాను అపొలోల్నును శీఘర్ముగా సాగనంపుము; వారికేమియు 

తకుక్వ లేకుండ చూడుము. 

మతత్యి 22:18 => యేసు వారి చెడుతనమెరిగి వేషధారులారా, ననెన్ందుకు శోధించుచునాన్రు? 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

కీరత్నలు 36:3 => వాని నోటి మాటలు పాపమునకును కపటమునకును ఆసప్దములు బుదిధ్గలిగి 

పర్వరిత్ంపను మేలుచేయను వాడు మానివేసియునాన్డు. 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

యిరిమ్యా 42:20 => మన దేవుడైన యెహోవాకు మా నిమితత్ము పార్రథ్నచేసి మన దేవుడైన 

యెహోవా చెపుప్నదంతయు మాకు తెలియజెపిప్నయెడల మేమాలాగు చేయుదుమని చెపుప్చు మిముమ్ను 

మీరే మోసపుచుచ్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 19:3 => పరిసయుయ్లు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొదద్కు వచిచ్ఏ 

హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని అడుగగా 
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మారుక్ 8:11 => అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక 

సూచక కిర్యను చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

వచనము 39 

నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

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 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

హోషేయ 8:12 => నేను అతని కొరకు నా ధరమ్శాసత్రమును పరిపూరణ్ముగా వార్యించి 

నియమించినను వాటిని అతడు అనయ్ములుగా ఎంచెను. 

మారుక్ 12:28 => శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా 

ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 
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మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

మారుక్ 12:30 => నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను, నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ పూరణ్వివేకముతోను, నీ 

పూరణ్బలముతోను, నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునది పర్ధానమైన ఆజఞ్. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

మారుక్ 12:32 => ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ 

వేరొకడు లేడనియు నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

2 రాజులు 23:3 => రాజు ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలిచి యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి, ఆయన 

ఆజఞ్లను కటట్డలను శాసనములను పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను గైకొని, యీ గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని సిథ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని 

నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి. 

మలాకీ 4:4 => హోరేబు కొండమీద ఇశార్యేలీయులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు 

ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమును దాని కటట్డలను విధులను జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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మతత్యి 22:24 => బోధకుడా, ఒకడు పిలల్లులేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే చెపెప్ను; 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

వచనము 40 

ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని అతనితో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5 => నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ 

దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ 

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి, 

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. 

మారుక్ 12:29 => అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన 

పర్భువు అదివ్తీయ పర్భువు. 

మారుక్ 12:30 => నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను, నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ పూరణ్వివేకముతోను, నీ 

పూరణ్బలముతోను, నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునది పర్ధానమైన ఆజఞ్. 

మారుక్ 12:33 => పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను 

పేర్మించుటయు ఒకడు తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను 

బలులకంటెను అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 
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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 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

హెబీర్యులకు 10:16 => ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన 

ఇదే నా ధరమ్విధులను వారి హృదయమునందుంచి వారి మనసుస్మీద వాటిని వార్యుదును అని 

చెపిప్న తరువాత  

హెబీర్యులకు 10:17 => వారి పాపములను వారి అకర్మములను ఇకను ఎనన్టికిని జాఞ్పకము 

చేసికొనను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 

1 యోహాను 5:4 => దేవుని మూలముగా పుటిట్నవారందరును లోకమును జయించుదురు; 

లోకమును జయించిన విజయము మన విశావ్సమే 

1 యోహాను 5:5 => యేసు దేవుని కుమారుడని నముమ్వాడు తపప్ లోకమును జయించువాడు మరి 

ఎవడు? 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

లేవీయకాండము 3:16 => యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు 

యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను 

తినకూడదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:22 => మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన 

మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు, ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ 

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:16 => నీవు బర్దికి విసత్రించునటుల్గా నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి 

ఆయన మారగ్ములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను ఆచరించుమని నేడు నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. అటుల్ చేసినయెడల నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించు దేశములో నీ 

దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

యెహోషువ 22:5 => అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన 

యెహోవాను పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, 

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 

1 రాజులు 2:4 => అపుప్డు నీ పిలల్లు తమ పర్వరత్న విషయములో జాగర్తత్గానుండి నాయెదుట తమ 

పూరణ్హృదయముతోను పూరణ్మనసుస్తోను సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల రాజయ్ సింహాసనముమీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా 

ననున్గూరిచ్ పర్మాణము చేసిన మాటను సిథ్రపరచును. 

1 రాజులు 3:3 => తన తండిర్యైన దావీదు నియమించిన కటట్డలను అనుసరించుచు సొలొమోను 

యెహోవాయందు పేర్మయుంచెను గాని యునన్త సథ్లములయందు అతడు బలులను మాతర్ము 

అరిప్ంచుచు ధూపము వేయుచు నుండెను. 

2 రాజులు 23:3 => రాజు ఒక సత్ంభము దగగ్ర నిలిచి యెహోవా మారగ్ములయందు నడచి, ఆయన 

ఆజఞ్లను కటట్డలను శాసనములను పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను గైకొని, యీ గర్ంథమందు 

వార్యబడియునన్ నిబంధన సంబంధమైన మాటలనిన్టిని సిథ్రపరచుదుమని యెహోవా సనిన్ధిని 

నిబంధన చేయగా జనులందరు ఆ నిబంధనకు సమమ్తించిరి. 

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 
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మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 22:21 => అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని 

వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

రోమీయులకు 5:5 => ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగుగ్పరచదు. మనకు అనుగర్హింపబడిన 

పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా దేవుని పేర్మ మన హృదయములలో కుమమ్రింపబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 7:14 => ధరమ్శాసత్రము ఆతమ్ సంబంధమైనదని యెరుగుదుము; అయితే నేను 

పాపమునకు అమమ్బడి శరీరసంబంధినై యునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 6:24 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను శాశవ్తమైన పేర్మతో పేర్మించువారికందరికిని 

కృప కలుగును గాక. 

1 యోహాను 2:7 => పిర్యులారా, మొదటనుండి మీకునన్ పూరవ్పు ఆజఞ్నే గాని కొర్తత్ ఆజఞ్ను నేను 

మీకు వార్యుటలేదు; ఈ పూరవ్పు ఆజఞ్ మీరు వినిన వాకయ్మే. 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

వచనము 41 
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ఒకపుప్డు పరిసయుయ్లు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:16 => నీవు బర్దికి విసత్రించునటుల్గా నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి 

ఆయన మారగ్ములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను ఆచరించుమని నేడు నేను 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. అటుల్ చేసినయెడల నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించు దేశములో నీ 

దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 13:17 => ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనుక వీటిని చేసినయెడల మీరు 

ధనుయ్లగుదురు. 

వచనము 42 

కీర్సుత్నుగూరిచ్ మీకేమి తోచుచునన్ది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. వారు ఆయన దావీదు 

కుమారుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 19:19 => నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను అనునవియే అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

మారుక్ 12:31 => రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; 

వీటికంటె ముఖయ్మైన ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

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 
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లూకా 10:28 => అందుకాయన నీవు సరిగా ఉతత్రమిచిచ్తివి; ఆలాగు చేయుము అపుప్డు 

జీవించెదవని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

లూకా 10:30 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఒక మనుషుయ్డు యెరూషలేమునుండి యెరికో 

పటట్ణమునకు దిగివెళుల్చు దొంగల చేతిలో చికెక్ను; వారు అతని బటట్లు దోచుకొని, అతని కొటిట్ 

కొరపార్ణముతో విడిచిపోయిరి 

లూకా 10:31 => అపుప్డొక యాజకుడు ఆ తోర్వను వెళుల్ట తటసిథ్ంచెను. అతడు అతనిని చూచి, 

పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:32 => ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచిచ్ చూచి పర్కక్గా పోయెను. 

లూకా 10:33 => అయితే ఒక సమరయుడు పర్యాణమై పోవుచు, అతడు పడియునన్చోటికి వచిచ్ 

లూకా 10:34 => అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగగ్రకుపోయి, నూనెయు దార్కాష్రసమును 

పోసి అతని గాయములను కటిట్, తన వాహనముమీద ఎకిక్ంచి యొక పూటకూళల్వాని యింటికి 

తీసికొనిపోయి అతని పరామరిశ్ంచెను 
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లూకా 10:35 => మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళల్వానికిచిచ్ ఇతని 

పరామరిశ్ంచుము, నీవింకేమైనను ఖరుచ్ చేసినయెడల నేను మరల వచుచ్నపుప్డు అది నీకు తీరెచ్దనని 

అతనితో చెపిప్ పోయెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళిల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

లూకా 6:31 => మనుషుయ్లు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి 

చేయుడి. 

రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:12 => మరియు మన పర్భువైన యేసు తన పరిశుదుధ్లందరితో 

వచిచ్నపుప్డు, మన తండిర్యైన దేవుని యెదుట మీహృదయములను పరిశుదధ్త విషయమై 

అనిందయ్మైనవిగా ఆయన సిథ్రపరచుటకై, 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:9 => సహోదర పేర్మనుగూరిచ్ మీకు వార్యనకక్రలేదు; మీరు ఒకని నొకడు 

పేర్మించుటకు దేవునిచేతనే నేరప్బడితిరి. 
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1 యోహాను 3:23 => ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన 

వానియందు నిలిచియుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియునాన్డని  

వచనము 43 

అందుకాయన ఆలాగైతే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదముల కిర్ంద ఉంచువరకు 

మతత్యి 7:12 => కావున మనుషుయ్లు మీకు ఏమి చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగుననే 

మీరును వారికి చేయుడి. ఇది ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్ల ఉపదేశమునై యునన్ది. 

యోహాను 1:17 => ధరమ్శాసత్రము మోషేదావ్రా అను గర్హింపబడెను; కృపయు సతయ్మును 

యేసుకీర్సుత్దావ్రా కలిగెను. 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 3:20 => ఏలయనగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన కిర్యలమూలముగా ఏ మనుషుయ్డును 

ఆయన దృషిట్ కి నీతిమంతుడని తీరచ్బడడు ; ధరమ్శాసత్రమువలన పాపమనగా ఎటిట్దో 

తెలియబడుచునన్ది. 

రోమీయులకు 3:21 => ఇటుల్ండగా ధరమ్శాసత్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుచునన్ది; 

దానికి ధరమ్శాసత్రమును పర్వకత్లును సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్రు. 

రోమీయులకు 13:9 => ఏలాగనగా వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, 

ఆశింపవదుద్, అనునవియు, మరి ఏ ఆజఞ్యైన ఉనన్యెడల అదియు నినున్వలె నీ పొరుగువాని 

పేర్మింపవలెనను వాకయ్ములో సంకేష్పముగా ఇమిడియునన్వి. 

1 తిమోతి 1 :5 => ఉపదేశసారమేదనగా , పవితర్ హృదయమునుండియు , మంచి 

మనసాస్కిష్నుండియు, నిషక్పటమైన విశావ్సమునుండియు కలుగు పేర్మయే. 
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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 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 4:19 => ఆయనే మొదట మనలను పేర్మించెను గనుక మనము పేర్మించుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

లేవీయకాండము 19:18 => కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ పర్జలమీద కోపముంచుకొనక 

నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. 

మతత్యి 5:43 => నీ పొరుగువాని పేర్మించి, నీ శతుర్వును దేవ్షించుమని చెపప్బడిన మాట మీరు 

వినాన్రు గదా; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:14 => ధరమ్శాసత్రమందును పర్వకత్ల గర్ంథములయందును 

వార్యబడియునన్వనిన్యు నమిమ్, 
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రోమీయులకు 13:8 => ఒకనినొకడు పేర్మించుట విషయములో తపప్ మరేమియు ఎవనికిని అచిచ్ 

యుండవదుద్. పొరుగువానిని పేర్మించువాడే ధరమ్శాసత్రము నెరవేరిచ్నవాడు. 

రోమీయులకు 13:10 => పేర్మ పొరుగువానికి కీడు చేయదు గనుక పేర్మకలిగి యుండుట 

ధరమ్శాసత్రమును నెరవేరుచ్టయే. 

గలతీయులకు 5:14 => ధరమ్శాసత్రమంతయు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మించుము అను ఒకక్ 

మాటలో సంపూరణ్మైయునన్ది. 

వచనము 44 

నీవు నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదు ఆయనను 

పర్భువని ఆతమ్వలన ఏల చెపుప్చునాన్డు? 

మతత్యి 22:15 => అపుప్డు పరిసయుయ్లు వెళిల్, మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని 

ఆలోచనచేయుచు 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

మారుక్ 12:35 => ఒకపుప్డు యేసు దేవాలయములో బోధించుచుండగా కీర్సుత్, దావీదు కుమారుడని 

శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రేమి? 

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:37 => దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని 

కుమారుడగునని అడిగెను. సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

లూకా 20:41 => ఆయన వారితో కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెపుప్చునాన్రు  

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. 

మతత్యి 9:27 => యేసు అకక్డనుండి వెళుల్చుండగా ఇదద్రు గుర్డిడ్వారు ఆయన వెంట వచిచ్ దావీదు 

కుమారుడా, మముమ్ను కనికరించుమని కేకలువేసిరి. 

వచనము 45 

దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి కుమారుడగునని వారినడుగగా 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

మతత్యి 2:6 => అంతట హేరోదు ఆ జాఞ్నులను రహసయ్ముగా పిలిపించి, 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 16:14 => వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, 

కొందరు యిరీమ్యా అనియు లేక పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

మతత్యి 16:15 => అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడిగెను. 

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. 
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యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 6:68 => సీమోను పేతురు పర్భువా, యెవనియొదద్కు వెళుల్దుము? నీవే నితయ్జీవపు 

మాటలు గలవాడవు; 

యోహాను 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:9 => అందుచేతను పరలోకమందునన్వారిలో గాని, భూమిమీద ఉనన్వారిలో 

గాని, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:11 => పర్తివాని నాలుకయు తండిర్యైన దేవుని మహిమారథ్మై యేసుకీర్సుత్ 

పర్భువని ఒపుప్కొనునటుల్ను, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచ్ంచి, పర్తి నామమునకు పై 

నామమును ఆయనకు అనుగర్హించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 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, 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10 => ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుతాథ్నము 

కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవము గలవాడనై, ఆయనను ఆయన 

పునరుతాథ్న బలమును ఎరుగు నిమితత్మును, 
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కొలొసస్యులకు 3:11 => ఇటిట్వారిలో గీర్సు దేశసుథ్డని యూదుడని భేదము లేదు; సునన్తి 

పొందుటయని సునన్తి పొందకపోవుటయని భేదము లేదు; పరదేశియని సిథియనుడని దాసుడని 

సవ్తంతుర్డని లేదుగాని, కీర్సేత్ సరవ్మును అందరిలో ఉనన్వాడునైయునాన్డు. 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 

1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

మతత్యి 1:1 => అబార్హాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ వంశావళి. 
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మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

యెషయా 7:13 => అతడు ఈలాగు చెపెప్ను, దావీదు వంశసుథ్లారా, వినుడి; మనుషుయ్లను 

విసికించుట చాలదనుకొని నా దేవుని కూడ విసికింతురా? 

యెషయా 7:14 => కాబటిట్ పర్భువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కనయ్క 

గరభ్వతియై కుమారుని కని అతనికి ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 11:1 => యెషష్యి మొదుద్నుండి చిగురు పుటుట్ను వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి 

ఫలించును 

యెషయా 11:2 => యెహోవా ఆతమ్ జాఞ్నవివేకములకు ఆధారమగు ఆతమ్ ఆలోచన బలములకు 

ఆధారమగు ఆతమ్ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభకుత్లను పుటిట్ంచు ఆతమ్ అతనిమీద నిలుచును  

యెషయా 11:3 => యెహోవా భయము అతనికి ఇంపైన సువాసనగా ఉండును. 

యెషయా 11:4 => కంటిచూపునుబటిట్ అతడు తీరుప్తీరచ్డు తాను వినుదానినిబటిట్ విమరశ్చేయడు 

నీతినిబటిట్ బీదలకు తీరుప్తీరుచ్ను భూనివాసులలో దీనులైనవారికి యథారథ్ముగా విమరశ్చేయును తన 

వాగద్ండముచేత లోకమును కొటుట్ను తన పెదవుల ఊపిరిచేత దుషుట్లను చంపును  
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యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

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. 

ఆమోసు 9:11 => పడిపోయిన దావీదు గుడారమును ఆ దినమున నేను లేవనెతిత్ దాని గోడను 

బాగుచేసి దాని పోయిన చోటల్ను బాగుచేసి, ఎదోము శేషమును నా నామము ధరించిన 

అనయ్జనులనందరిని నా జనులు సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ 

లూకా 1:69 => ఆయన తన పర్జలకు దరశ్నమిచిచ్, వారికి విమోచన కలుగజేసెను  

లూకా 1:70 => తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మనకొరకు రక్షణశృంగమును, అనగా  

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:42 => కీర్సుత్ దావీదు సంతానములో పుటిట్ దావీదు ఉండిన బేతెల్హేమను 

గార్మములోనుండి వచుచ్నని లేఖనము చెపుప్టలేదా అనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22 => తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా 

ఏరప్రచెను. మరియు ఆయన నేను యెషష్యి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా 

యిషాట్నుసారుడైన మనుషుయ్డు, అతడు నా ఉదేద్శములనిన్యు నెరవేరుచ్నని చెపిప్ అతనినిగూరిచ్ 

సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23 => అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగాద్నము చొపుప్న 

ఇశార్యేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుటిట్ంచెను. 

Page  of 2863 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 సమూయేలు 7:12 => నీ దినములు సంపూరణ్ములగునపుప్డు నీవు నీ పితరులతో కూడ నిదిర్ంచిన 

తరువాత నీ గరభ్ములోనుండి వచిచ్న నీ సంతతిని హెచిచ్ంచి, రాజయ్మును అతనికి సిథ్రపరచెదను. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మతత్యి 15:22 => ఇదిగో ఆ పార్ంతములనుండి కనాను సతరీ యొకతె వచిచ్ పర్భువా, దావీదు 

కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుము; నా కుమారెత్ దయయ్ముపటిట్, బహు బాధపడుచునన్దని కేకలువేసెను. 

మతత్యి 18:12 => తొంబదితొమిమ్దింటిని కొండలమీద విడిచివెళిల్ తపిప్పోయినదానిని వెదకడా? 

మతత్యి 20:30 => ఇదిగో తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్నన్ యిదద్రు గుర్డిడ్వారు యేసు ఆ మారగ్మున 

వెళుల్చునాన్డని విని పర్భువా, దావీదు కుమారుడా, మముమ్ కరుణింపుమని కేకలువేసిరి. 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 12:35 => ఒకపుప్డు యేసు దేవాలయములో బోధించుచుండగా కీర్సుత్, దావీదు కుమారుడని 

శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రేమి? 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 

లూకా 10:36 => కాగా దొంగల చేతిలో చికిక్నవానికి ఈ ముగుగ్రిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని 

నీకు తోచుచునన్ది అని యేసు అడుగగా అతడు--అతనిమీద జాలిపడినవాడే అనెను. 

లూకా 18:38 => అపుప్డు వాడు యేసూ, దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేయగా 

లూకా 20:41 => ఆయన వారితో కీర్సుత్ దావీదు కుమారుడని జనులేలాగు చెపుప్చునాన్రు  
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యోహాను 12:34 => జనసమూహము కీర్సుత్ ఎలల్పుప్డు ఉండునని ధరమ్శాసత్రము చెపుప్ట వింటిమి. 

మనుషయ్కుమారుడు పైకెతత్బడవలెనని నీవు చెపుప్చునన్ సంగతి ఏమిటి? మనుషయ్కుమారుడగు ఈయన 

ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:34 => దావీదు పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు; అయితే అతడిటల్నెను నేను 

నీ శతుర్వులను నీ పాదములకిర్ంద పాదపీఠ 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

వచనము 46 

ఎవడును మారుమాట చెపప్లేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును ఆయనను ఒక 

పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

2 సమూయేలు 23:2 => యెహోవా ఆతమ్ నా దావ్రా పలుకుచునాన్డు ఆయన వాకుక్ నా నోట 

ఉనన్ది.  

మారుక్ 12:36 => నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున 

కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:31 => కీర్సుత్ పాతాళములో విడువబడలేదనియు, ఆయన శరీరము 

కుళిల్పోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 3:7 => మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యిటుల్ చెపుప్చునాన్డు. 

2 పేతురు 1:21 => ఏలయనగా పర్వచనము ఎపుప్డును మనుషుయ్ని ఇచఛ్నుబటిట్ కలుగలేదు గాని 

మనుషుయ్లు పరిశుదాధ్తమ్వలన పేర్రేపింపబడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి. 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

మతత్యి 12:23 => అందుకు పర్జలందరు విసమ్యమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

హెబీర్యులకు 4:7 => నేడు మీరాయన మాట వినినయెడల మీ హృదయములను 

కఠినపరచుకొనకుడని వెనుక చెపప్బడిన పర్కారము, ఇంత కాలమైన తరువాత దావీదు గర్ంథములో 

నేడని యొక దినమును నిరణ్యించుచునాన్డు. 
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పర్కటన 1:10 => పర్భువు దినమందు ఆతమ్వశుడనై యుండగా బూరధవ్ని వంటి గొపప్ సవ్రము  
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వచనము 1 

అపుప్డు యేసు జనసమూహములతోను తన శిషుయ్లతోను ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

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.  

1 కొరిందీయులకు 15:25 => ఎందుకనగా తన శతుర్వులనందరిని తన పాదముల కిర్ంద 

ఉంచువరకు ఆయన రాజయ్పరిపాలన చేయుచుండవలెను. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 1:13 => అయితే నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయువరకు 

నా కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము అని దూతలలో ఎవనినిగూరిచ్యైన యెపుప్డైనను చెపెప్నా? 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 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 

Page  of 2869 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 

1 కొరిందీయులకు 1:2 => కొరింథులోనునన్ దేవుని సంఘమునకు, అనగా కీర్సుత్యేసునందు 

పరిశుదధ్పరచబడినవారై పరిశుదుధ్లుగా ఉండుటకు పిలువబడినవారికిని, వారికిని మనకును 

పర్భువుగా ఉనన్ మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమున పర్తిసథ్లములో పార్రిథ్ంచువారికందరికిని 

శుభమని చెపిప్ వార్యునది. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8 => నిశచ్యముగా నా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న అతిశేర్షఠ్మైన జాఞ్నము 

నిమితత్మై సమసత్మును నషట్ముగా ఎంచుకొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 2:8 => ననున్ అడుగుము, జనములను నీకు సావ్సథ్య్ముగాను భూమిని దిగంతములవరకు 

సొతుత్గాను ఇచెచ్దను. 

కీరత్నలు 2:9 => ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొటెట్దవు కుండను పగులగొటిట్నటుట్ వారిని 

ముకక్ చెకక్లుగా పగులగొటెట్దవు 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

యెషయా 63:1 => రకత్వరణ్ వసత్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచుచ్చునన్ యితడెవడు? 

శోభితవసత్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొసార్నుండి బలాతిశయముతో వచుచ్చునన్ 

యితడెవడు? నీతినిబటిట్ మాటలాడుచునన్ నేనే రకిష్ంచుటకు బలాఢుయ్డనైన నేనే.  

యెషయా 63:2 => నీ వసత్రము ఎఱఱ్గా ఉనన్దేమి? నీ బటట్లు దార్క్షగానుగను తొర్కుక్చుండువాని 

బటట్లవలె ఉనన్వేమి? 
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యెషయా 63:3 => ఒంటరిగా దార్క్షగానుగను తొర్కిక్తిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ 

ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని తొర్కిక్తిని రౌదర్ముచేత వారిని అణగదొర్కిక్తిని వారి రకత్ము నా 

వసత్రములమీద చిందినది, నా బటట్లనిన్యు డాగులే.  

యెషయా 63:4 => పగతీరుచ్కొను దినము నా మనసుస్నకు వచెచ్ను విముకిత్ చేయదగిన 

సంవతస్రము వచిచ్యుండెను 

యెషయా 63:5 => నేను చూచి ఆశచ్రయ్పడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను 

ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగర్త 

నాకాధారమాయెను.  

యెషయా 63:6 => కోపముగలిగి జనములను తొర్కిక్వేసితిని ఆగర్హపడి వారిని మతిత్లల్జేసితిని వారి 

రకత్మును నేల పోసివేసితిని.  

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

పర్కటన 19:19 => మరియు ఆ గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వానితోను ఆయన సేనతోను యుదధ్ము 

చేయుటకై ఆ కూర్రమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

పర్కటన 19:21 => కడమ వారు గుఱఱ్ముమీద కూరుచ్నన్వాని నోటనుండి వచిచ్న ఖడగ్ముచేత 

వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పకుష్లనిన్యు కడుపార తినెను. 

పర్కటన 20:1 => మరియు పెదద్ సంకెళల్నుచేత పటుట్కొని అగాధము యొకక్ తాళపుచెవి గల యొక 

దేవదూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. 

పర్కటన 20:2 => అతడు ఆది సరప్మును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసరప్మును 

పటుట్కొని వెయియ్ సంవతస్రములు వానిని బంధించి అగాధములో పడవేసి, 
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పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

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. 

యెహోషువ 5:14 => అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 

దానియేలు 10:17 => నా యేలిన వాని దాసుడనైన నేను నా యేలినవాని యెదుట ఏలాగున 

మాటలాడుదును? నా బలము తొలగిపోయెను, ఊపిరి విడువలేక యునాన్నని చెపప్గా 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  
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లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36 => యేసుకీర్సుత్ అందరికి పర్భువు. ఆయనదావ్రా దేవుడు 

సమాధానకరమైన సువారత్ను పర్కటించి ఇశార్యేలీయులకు పంపిన వరత్మానము మీరెరుగుదురు. 

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

1 పేతురు 3:22 => ఆయన పరలోకమునకు వెళిల్ దూతల మీదను అధికారుల మీదను శకుత్ల 

మీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనాన్డు. 

వచనము 2 

శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును మోషే పీఠమందు కూరుచ్ండువారు 

యోహాను 8:58 => యేసు అబార్హాము పుటట్కమునుపే నేను ఉనాన్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

రోమీయులకు 9:5 => పితరులు వీరివారు; శరీరమునుబటిట్ కీర్సుత్ వీరిలో పుటెట్ను. ఈయన 

సరావ్ధికారియైన దేవుడైయుండి నిరంతరము సోత్తార్రు హ్డై యునాన్డు. ఆమేన . 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

పర్కటన 22:16 => సంఘముల కోసము ఈ సంగతులనుగూరిచ్ మీకు సాక్షయ్మిచుచ్టకు యేసు అను 

నేను నా దూతను పంపియునాన్ను. నేను దావీదు వేరు చిగురును సంతానమును, పర్కాశమానమైన 

వేకువ చుకక్యునై యునాన్ను.  

కీరత్నలు 8:1 => యెహోవా మా పర్భువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా, 

భూమియందంతట నీ నామము ఎంత పర్భావము గలది. 

లూకా 20:42 => నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు 

నాకుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుమని  

వచనము 3 

గనుక వారు మీతో చెపుప్వాటిననిన్టిని అనుసరించి గైకొనుడి, అయినను వారి కిర్యలచొపుప్న 

చేయకుడి; వారు చెపుప్దురేగాని చేయరు. 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

యోబు 32:15 => వారు ఆశచ్రయ్పడి ఇకను ఉతత్రమియయ్కయునాన్రు పలుకుటకు వారికి 

మాటయొకటియు లేదు. 
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యోబు 32:16 => కాగా వారికనేమియు పర్తుయ్తత్రము చెపప్కయునాన్రు వారు మాటలాడకపోవుట 

చూచి నేను ఊరకుందునా? 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  

యెషయా 50:3 => ఆకాశము చీకటి కమమ్జేయుచునాన్ను అవి గోనెపటట్ ధరింపజేయుచునాన్ను 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

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  

యెషయా 50:7 => పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక నేను సిగుగ్పడలేదు 

నేను సిగుగ్పడనని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.  

యెషయా 50:8 => ననున్ నీతిమంతునిగా ఎంచువాడు ఆసనున్డైయునాన్డు నాతో 

వాయ్జెయ్మాడువాడెవడు? మనము కూడుకొని వాయ్జెయ్మాడుదము నా పర్తివాది యెవడు? అతని 

నాయొదద్కు రానిముమ్.  

యెషయా 5 0 : 9 = > పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయును నామీద 

నేరసాథ్పనచేయువాడెవడు? వారందరు వసత్రమువలె పాతగిలిపోవుదురు చిమెమ్ట వారిని తినివేయును.  

లూకా 13:17 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆయన నెదిరించిన వారందరు సిగుగ్పడిరి; 

అయితే జనసమూహమంతయు ఆయన చేసిన ఘనకారయ్ములనిన్టిని చూచి సంతోషించెను. 

లూకా 14:6 => ఈ మాటలకు వారు ఉతత్రము చెపప్లేకపోయిరి.  
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యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 8:8 => మరల వంగి నేలమీద వార్యుచుండెను. 

యోహాను 8:9 => వారామాట విని, పెదద్వారు మొదలుకొని చినన్వారివరకు ఒకనివెంట ఒకడు 

బయటికి వెళిల్రి; యేసు ఒకక్డే మిగిలెను; ఆ సతరీ మధయ్ను నిలువబడియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

మారుక్ 12:34 => అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు 

దూరముగ లేవని అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ 

తెగింపలేదు. 

లూకా 20:40 => నీవు యుకత్ముగా చెపిప్తివనిరి. 

యోబు 16:3 => ఈ గాలిమాటలు ముగిసిపోయెనా? నీకేమి బాధ కలుగుటచేత 

నాకుతత్రమిచుచ్చునాన్వు? 

యోబు 29:22 => నేను మాటలాడిన తరువాత వారు మారుమాట పలుకకుండిరి. గుతుత్లు 

గుతుత్లుగా నా మాటలు వారిమీద పడెను. 

యెషయా 50:4 => అలసినవానిని మాటలచేత ఊరడించు జాఞ్నము నాకు కలుగునటుల్ శిషుయ్నికి 

తగిన నోరు యెహోవా నాకు దయచేసియునాన్డు శిషుయ్లు వినునటుల్గా నేను వినుటకై ఆయన పర్తి 

యుదయమున నాకు విను బుదిధ్ పుటిట్ంచుచునాన్డు.  

మతత్యి 22:22 => వారీమాట విని ఆశచ్రయ్పడి ఆయనను విడిచి వెళిల్పోయిరి. 

మారుక్ 12:17 => అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో 

చెపప్గా వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

లూకా 14:4 => అని ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులను పరిసయుయ్లను అడుగగా వారూరకుండిరి. 

అపుప్డాయన వానిని చేరదీసి సవ్సథ్పరచి పంపివేసి 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 
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వచనము 4 

మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు పెటుట్దురేగాని తమ 

వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

మతత్యి 15:11 => నోటపడునది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదు గాని నోటనుండి వచుచ్నదియే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 15:13 => ఆయన పరలోకమందునన్ నా తండిర్ నాటని పర్తి మొకక్యు పెలల్గింపబడును. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

మతత్యి 15:15 => అందుకు పేతురు ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 15:16 => ఆయన మీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయునాన్రా? 

మతత్యి 15:17 => నోటిలోనికి పోవునదంతయు కడుపులోపడి బహిరూభ్మిలో విడువబడును గాని 

మతత్యి 15:18 => నోటనుండి బయటికి వచుచ్నవి హృదయములో నుండి వచుచ్ను; ఇవే 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచునవని మీరు గర్హింపరా? 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:14 => అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట 

విని గర్హించుడి. 
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లూకా 12:1 => అంతలో ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు కూడినపుప్డు ఆయన 

తన శిషుయ్లతో మొదట ఇటల్ని చెపప్సాగెను పరిసయుయ్ల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూరిచ్ 

జాగర్తత్పడుడి 

లూకా 12:57 => ఏది నాయ్యమో మీ అంతట మీరు విమరిశ్ంపరేల? 

లూకా 20:45 => పర్జలందరు వినుచుండగా ఆయన ఇటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగగోరుచు 

ఆదికాండము 34:14 => మేము ఈ కారయ్ము చేయలేము, సునన్తి చేయించుకొనని వానికి మా 

సహోదరిని ఇయయ్లేము, అది మాకు అవమానమగును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 

యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

వచనము 5 

మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ 

చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

నెహెమాయ్ 8:4 => అంతట శాసిత్యగు ఎజార్ ఆ పనికొరకు కఱఱ్తో చేయబడిన యొక పీఠముమీద 

నిలువబడెను; మరియు అతని దగగ్ర కుడిపారశ్వ్మందు మతిత్తాయ్ షెమ అనాయా ఊరియా హిలీక్యా 

మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పారశ్వ్మందు పెదాయా మిషాయేలు మలీక్యా హాషుము 

హషబ్దాద్నా జెకరాయ్ మెషులాల్ము అనువారును నిలిచియుండిరి. 
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నెహెమాయ్ 8:5 => అపుప్డు ఎజార్ అందరికంటె ఎతుత్గా నిలువబడి జనులందరును చూచుచుండగా 

గర్ంథమును విపెప్ను, విపప్గానే జనులందరు నిలువబడిరి. 

నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

నెహెమాయ్ 8:7 => జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబాయ్ యామీను అకూక్బు 

షబెబ్తై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజరాయ్ యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును 

ధరమ్శాసత్రముయొకక్ తాతప్రయ్మును తెలియజెపిప్రి. 

నెహెమాయ్ 8:8 => ఇటువలెనే వారు దేవుని గర్ంథమును సప్షట్ముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా 

గర్హించునటుల్ దానికి అరథ్ము చెపిప్రి. 

మలాకీ 2:7 => యాజకులు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా దూతలు గనుక జనులు 

వారినోట ధరమ్శాసత్రవిధులను నేరుచ్కొందురు, వారు జాఞ్నమునుబటిట్ బోధింపవలెను. 

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

నిరగ్మకాండము 18:13 => మరునాడు మోషే పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకు కూరుచ్ండగా, 

ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు పర్జలు మోషేయొదద్ నిలిచియుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

1 దినవృతాత్ంతములు 24:6 => లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు 

ఎదుటను, అధిపతుల యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన 

అహీమెలెకు ఎదుటను, యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి 
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యెదుటను వారి పేళుల్ దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి 

ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  

ఎజార్ 7:11 => యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

పరమగీతము 5:7 => పటట్ణములో తిరుగు కావలివారు నాకెదురుపడి ననున్కొటిట్ గాయపరచిరి 

పార్కారముమీది కావలివారు నా పైవసత్రమును దొంగిలించిరి.  

జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 

పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

మతత్యి 5:20 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 
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మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

యోహాను 7:19 => మోషే మీకు ధరమ్శాసత్రము ఇయయ్లేదా? అయినను మీలో ఎవడును ఆ 

ధరమ్శాసత్రమును గైకొనడు; మీరెందుకు ననున్ చంపజూచుచునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

వచనము 6 

విందులలో అగర్సాథ్నములను సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

Page  of 2881 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 15:8 => ఈ పర్జలు తమ పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు 

దూరముగా ఉనన్ది;  

మతత్యి 15:9 => మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు అని యెషయా మిముమ్నుగూరిచ్ పర్వచించిన మాట సరియే అని 

వారితో చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 18:19 => కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు 

నీకు తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:20 => నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు 

నడవవలసిన తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 18:23 => దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని 

చేయుచు దాని భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు 

సమాధానముగా వెళుల్దురని చెపెప్ను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5 => నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:27 => నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నది యావతుత్ 

వినుము. అపుప్డు మన దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నది యావతుత్ నీవే మాతో చెపిప్నయెడల మేము 

విని దాని గైకొందుమని చెపిప్తిరి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 17:9 => నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ 

యాజకులైన లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి 

తగిన తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:10 => యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు 

తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:11 => వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ 

తీరుప్ చొపుప్నను నీవు తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు 

తిరుగకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 17:12 => మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

పరిచరయ్ చేయుటకు నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల 

వాడు చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 30:12 => యెహోవా ఆజఞ్నుబటిట్ రాజును అధిపతులును చేసిన నిరణ్యమును 

నెరవేరుచ్నటుల్ యూదాలోనివారికి మనసుస్ ఏకము చేయుటకై దేవుని హసత్ము వారికి తోడప్డెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29 => అందుకు పేతురును అపొసత్లులు నుమనుషుయ్లకు కాదు దేవునికే 

మేము లోబడవలెను గదా. 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

మతత్యి 21:30 => అతడు రెండవవానియొదద్కు వచిచ్ ఆ పర్కారమే చెపప్గా వాడు అయాయ్, 

పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిదద్రిలో ఎవడు తండిర్ యిషట్పర్కారము చేసినవాడని వారినడిగెను. 

కీరత్నలు 50:16 => భకిత్హీనులతో దేవుడు ఇటుల్ సెలవిచుచ్చునాన్డు నా కటట్డలు వివరించుటకు నీ 

కేమి పని? నా నిబంధన నీనోట వచించెదవేమి?  

కీరత్నలు 50:17 => దిదుద్బాటు నీకు అసహయ్ముగదా నీవు నా మాటలను నీ వెనుకకు తోర్సివేసెదవు. 
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కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 50:19 => కీడు చేయవలెనని నీవు నోరు తెరచుచునాన్వు నీ నాలుక కపటము 

కలిప్ంచుచునన్ది. 

కీరత్నలు 50:20 => నీవు కూరుచ్ండి నీ సహోదరునిమీద కొండెములు చెపుప్చునాన్వు నీ తలిల్ 

కుమారునిమీద అపనిందలు మోపుచునాన్వు.  

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

రోమీయులకు 2:20 => చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుదిధ్హీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు 

ఉపాధాయ్యుడనై యునాన్నని నీయంతట నీవే ధైరయ్ము వహించుకొనుచునాన్వు కావా? 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 2:22 => వయ్భిచరింపవదద్ని చెపుప్ నీవు వయ్భిచరించెదవా? విగర్హములను 

అసహియ్ంచుకొను నీవు గుళల్ను దోచెదవా? 

రోమీయులకు 2:23 => ధరమ్శాసత్రమందు అతిశయించు నీవు ధరమ్శాసత్రము మీరుటవలన దేవుని 

అవమానపరచెదవా? 

రోమీయులకు 2:24 => వార్యబడిన పర్కారము మిముమ్నుబటిట్యేగదా దేవుని నామము అనయ్జనుల 

మధయ్ను దూషింపబడుచునన్ది? 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 5:1 => మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను 

ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని 

వాటిననుసరించి నడువుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10 => వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ 

ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు  

ఎజార్ 7:25 => మరియు ఎజార్, నది యవతలనునన్ జనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై నీ దేవుడు నీకు 

దయచేసిన జాఞ్నము చొపుప్న నీవు నీ దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్రవిధులను తెలిసికొనినవారిలో కొందరిని 

అధికారులగాను నాయ్యాధిపతులగాను ఉంచవలెను, ఆ ధరమ్శాసత్రవిషయములో తెలియని వారెవరో 

వారికి నేరప్వలెను. 

మారుక్ 1:44 => కాని నీవు వెళిల్ వారికి సాకాష్య్రథ్మై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, నీవు 

శుదుధ్డవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుకలను సమరిప్ంచుమని వానికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించి 

వెంటనే వానిని పంపివేసెను. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

వచనము 7 
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సంత వీధులలో వందనములను మనుషుయ్లచేత బోధకులని పిలువబడుటయు కోరుదురు. 

మతత్యి 23:23 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను 

సోపులోను జీలకఱఱ్లోను పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, 

అనగా నాయ్యమును కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని 

చేయవలసియుండెను 

మతత్యి 11:28 => పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నాయొదద్కు రండి; 

నేను మీకు విశార్ంతి కలుగజేతును. 

మతత్యి 11:29 => నేను సాతివ్కుడను దీనమనసుస్ గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎతిత్కొని 

నాయొదద్ నేరుచ్కొనుడి; అపుప్డు మీ పార్ణములకు విశార్ంతి దొరకును. 

మతత్యి 11:30 => ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉనన్వి. 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:10 => గనుక మన పితరులైనను మనమైనను మోయలేని కాడిని 

శిషుయ్ల మెడమీద పెటిట్ మీరెందుకు దేవుని శోధించుచునాన్రు? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:28 => విగర్హములకు అరిప్ంచిన వాటిని, రకత్మును, గొంతుపిసికి 

చంపినదానిని, జారతవ్మును విసరిజ్ంపవలెను. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

పర్కటన 2:24 => అయితే తుయతైరలో కడమవారైన మీతో, అనగా ఈ బోధను అంగీకరింపక 

సాతాను యొకక్ గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెపుప్కొనువారందరితో నేను చెపుప్చునన్దేమనగా 

మీపైని మరి ఏ భారమును పెటట్ను 

ఆదికాండము 49:15 => అతడు విశార్ంతి మంచిదగుటయు ఆ భూమి రమయ్మైనదగుటయు 

చూచెను గనుక అతడు మోయుటకు భుజము వంచుకొని వెటిట్చేయు దాసుడగును. 
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1 రాజులు 12:4 => నీ తండిర్ బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండిర్ నియమించిన కఠినమైన 

దాసయ్మును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు 

సేవచేయుదుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => నీ తండిర్ నియమించిన కఠిన దాసయ్మును అతడు మామీద ఉంచిన 

బరువైన కాడిని నీవు ఇపుప్డు చులుకన చేసినయెడల మేము నినున్ సేవింతుమని రెహబాముతో 

మనవిచేయగా 

విలాపవాకయ్ములు 5:13 => యౌవనులు తిరుగటిరాయి మోసిరి బాలురు కటెట్లమోపు మోయజాలక 

తడబడిరి. 

గలతీయులకు 5:1 => ఈ సావ్తంతర్య్ము అనుగర్హించి, కీర్సుత్ మనలను సవ్తంతుర్లనుగా 

చేసియునాన్డు. కాబటిట్, మీరు సిథ్రముగా నిలిచి మరల దాసయ్మను కాడికిర్ంద చికుక్కొనకుడి. 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

వచనము 8 

మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు సహోదరులు. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 
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మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

మతత్యి 6:8 => మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండిర్ని అడుగక మునుపే మీకు అకక్రగా 

నునన్వేవో ఆయనకు తెలియును 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 6:11 => మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. 

మతత్యి 6:12 => మా ఋణసుథ్లను మేము క్షమించియునన్ పర్కారము మా ఋణములు 

క్షమించుము. 

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

మతత్యి 6:14 => మనుషుయ్ల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండిర్యు 

మీ అపరాధములను క్షమించును 

మతత్యి 6:15 => మీరు మనుషుయ్ల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండిర్యు మీ 

అపరాధములను క్షమింపడు. 

మతత్యి 6:16 => మీరు ఉపవాసము చేయునపుప్డు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; 

తాము ఉపవాసము చేయుచునన్టుట్ మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖములను వికారము 

చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 2888 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 రాజులు 10:16 => యెహోవాను గూరిచ్ నాకు కలిగిన ఆసకిత్ని చూచుటకై నాతోకూడ రమమ్నగా 

యెహూ రథముమీద వారతని కూరుచ్ండబెటిట్రి. 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

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. 

యోహాను 12:43 => వారు దేవుని మెపుప్కంటె మనుషుయ్ల మెపుప్ను ఎకుక్వగా అపేకిష్ంచిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:15 => కొందరు అసూయచేతను కలహబుదిధ్చేతను, మరికొందరు 

మంచిబుదిధ్చేతను కీర్సుత్ను పర్కటించుచునాన్రు.  

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4 => ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని 

ఎదిరించుచు, దానికంతటికి పైగా వాడు తనున్తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు, తాను దేవుడనని తనున్ 

కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూరుచ్ండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును 

మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:8 => అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  
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సామెతలు 6:21 => వాటిని ఎలల్పుప్డు నీ హృదయమునందు ధరించుకొనుము నీ మెడచుటుట్ వాటిని 

కటుట్కొనుము. 

సామెతలు 6:22 => నీవు తోర్వను వెళుల్నపుప్డు అది నినున్ నడిపించును నీవు పండుకొనునపుప్డు 

అది నినున్ కాపాడును. నీవు మేలుకొనునపుప్డు అది నీతో ముచచ్టించును.  

సామెతలు 6:23 => ఆజఞ్ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శికాష్రథ్మైన గదిద్ంపులు 

జీవమారగ్ములు. 

మతత్యి 9:20 => ఆ సమయమున, ఇదిగో పండెర్ండు సంవతస్రములనుండి రకత్సార్వ రోగముగల 

యొక సతరీ 

సంఖాయ్కాండము 15:38 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము. వారు తమ తర తరములకు తమ 

బటట్ల అంచులకు కుచుచ్లు చేసికొని అంచుల కుచుచ్లమీద నీలిసూతర్ము తగిలింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:39 => మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై 

యుండునటుల్ మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:12 => నీవు కపుప్కొను నీ బటట్ నాలుగు చెంగులకు అలిల్కలను 

చేసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:9 => యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా 

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ 

కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  

నిరగ్మకాండము 13:16 => బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి 

రపిప్ంచెను గనుక ఆ సంగతి నీచేతిమీద సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ లలాట పతిర్కగాను 

ఉండవలెను అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 13:32 => ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బొబబ్ వాయ్పింపక 

యుండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు లేనియెడలను, చరమ్ముకంటె పలల్ము 

కానియెడలను,  
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:18 => కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ 

మనసుస్లోను ఉంచుకొని వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ 

బాసికములుగా ఉండవలెను. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 1:12 => నా సనిన్ధిని కనబడవలెనని మీరు వచుచ్చునాన్రే నా ఆవరణములను 

తొర్కుక్టకు మిముమ్ను రమమ్నన్వాడెవడు?  

యెషయా 57 :12 => నీ నీతి యెంతో నేనే తెలియజేసెదను , నీ కిర్యలు నీకు 

నిష పర్యోజనములగును. 

జెకరాయ్ 7:5 => దేశపు జనులందరికిని యాజకులకును నీవీమాట తెలియజేయవలెను. ఈ జరిగిన 

డెబబ్ది సంవతస్రములు ఏటేట అయిదవ నెలను ఏడవ నెలను మీరు ఉపవాసముండి దుఃఖము 

సలుపుచు వచిచ్నపుప్డు, నాయందు భకిత్కలిగియే ఉపవాసముంటిరా? 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

మతత్యి 14:36 => వీరిని నీ వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను వేడుకొనిరి; 

ముటిట్నవారందరును సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 23:28 => ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, 

లోపల వేషధారణతోను అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మారుక్ 2:18 => యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్లును ఉపవాసము చేయుట కదుద్. వారు వచిచ్ 

యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును ఉపవాసము చేయుదురు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము 

చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయన నడుగగా 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 
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యోహాను 7:4 => బహిరంగమున అంగీకరింపబడ గోరువాడెవడును తన పని రహసయ్మున 

జరిగింపడు. నీవు ఈ కారయ్ములు చేయుచునన్యెడల నినున్ నీవే లోకమునకు కనబరచుకొనుమని 

చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:2 => భారయ్ యెరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచిచ్ 

అపొసత్లుల పాదములయొదద్ పెటెట్ను. 

1 కొరిందీయులకు 13:3 => బీదల పోషణకొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా 

శరీరమును అపప్గించినను, పేర్మ లేనివాడనైతే నాకు పర్యోజనమేమియు లేదు. 

2 కొరిందీయులకు 8:21 => ఏలయనగా పర్భువు దృషిట్యందు మాతర్మే గాక మనుషుయ్ల 

దృషిట్యందును యోగయ్మైన వాటినిగూరిచ్ శర్దధ్గా ఆలోచించుకొనుచునాన్ము.  

2 కొరిందీయులకు 10:7 => సంగతులను పైపైననే మీరు చూచుచునాన్రు, ఎవడైనను తాను 

కీర్సుత్వాడనని నముమ్కొనినయెడల, అతడేలాగు కీర్సుత్వాడో ఆలాగే మేమును కీర్సుత్వారమని తన 

మనసుస్లో తాను తిరిగి ఆలోచించుకొనవలెను. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 9 

మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండిర్ అని పేరు పెటట్వదుద్; ఒకక్డే మీ తండిర్; ఆయన 

పరలోకమందునాన్డు. 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 
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సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 

సామెతలు 25:7 => నీ కనున్లు చూచిన పర్ధాని యెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె ఇకక్డికి 

ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో చెపుప్ట నీకు మేలు గదా. 

మారుక్ 12:38 => మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. 

వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 

మారుక్ 12:39 => సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుచు 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 11:45 => అపుప్డు ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడొకడు బోధకుడా, యీలాగు చెపిప్ మముమ్ను కూడ 

నిందించుచునాన్వని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 11:46 => ఆయన అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మోయశకయ్ము కాని బరువులను మీరు 

మనుషుయ్లమీద మోపుదురు గాని మీరు ఒక వేర్లితోనైనను ఆ బరువులను ముటట్రు. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడ డ్గింతురని చెపెప్ను. 

లూకా 11:53 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్నపుప్డు శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నిండ 

పగబటిట్ ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, ఆయన నోటనుండి వచుచ్ ఏమాటనైనను 

పటుట్కొనుటకు పొంచి,  

లూకా 11:54 => వదకుచు చాల సంగతులనుగూరిచ్ ఆయనను మాటలాడింపసాగిరి. 

లూకా 14:7 => పిలువబడినవారు భోజనపంకిత్ని అగర్పీఠములు ఏరప్రచుకొనుట చూచి ఆయన 

వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను. 

లూకా 14:8 => నినెన్వరైనను పెండిల్విందుకు పిలిచినపుప్డు అగర్పీఠము మీద కూరుచ్ండవదుద్; 

ఒకవేళ నీకంటె ఘనుడు అతనిచేత పిలువబడగా 

లూకా 14:9 => నినున్ను అతనిని పిలిచినవాడు వచిచ్ ఇతనికి చోటిమమ్ని నీతో చెపుప్ను, అపుప్డు 

నీవు సిగుగ్పడి కడపటి చోటున కూరుచ్ండసాగుదువు. 

లూకా 14:10 => అయితే నీవు పిలువబడినపుప్డు, నినున్ పిలిచినవాడు వచిచ్ సేన్హితుడా, పైచోటికి 

పొమమ్ని నీతో చెపుప్లాగున నీవు పోయి కడపటిచోటున కూరుచ్ండుము; అపుప్డు నీతోకూడ 

కూరుచ్ండు వారందరియెదుట నీకు ఘనత కలుగును 

లూకా 14:11 => తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొను పర్తివాడును తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడునని చెపెప్ను. 

లూకా 20:46 => సంతవీధులలో వందనములను, సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, 

విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుదురు. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 
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యాకోబు 2:1 => నా సహోదరులారా, మహిమాసవ్రూపియగు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

విశావ్స విషయములో మోమాటము గలవారై యుండకుడి. 

యాకోబు 2:2 => ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెటుట్కొని పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనిన 

యొకడు మీ సమాజమందిరము లోనికి వచిచ్నపుప్డు, మురికి బటట్లు కటుట్కొనిన దరిదుర్డును లోపలికి 

వచిచ్నయెడల 

యాకోబు 2:3 => మీరు పర్శసత్ వసత్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి సనామ్నించి నీవికక్డ మంచి 

సథ్లమందు కూరుచ్ండుమని చెపిప్, ఆ దరిదుర్నితో నీవకక్డ నిలువుము, లేక ఇకక్డ నా పాదపీఠమునకు 

దిగువను కూరుచ్ండుమని చెపిప్నయెడల 

యాకోబు 2:4 => మీ మనసుస్లలో భేదములు పెటుట్కొని మీరు దురాలోచనతో విమరశ్ 

చేసినవారగుదురు కారా? 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

వచనము 10 

మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవదుద్; కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 
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యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 3:2 => అతడు రాతిర్యందు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి 

వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము; దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్ సూచక 

కిర్యలను ఎవడును చేయలేడని ఆయనతో చెపెప్ను 

యోహాను 3:26 => గనుక వారు యోహాను నొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, యెవడు యొరాద్నుకు అవతల 

నీతో కూడ ఉండెనో, నీవెవనిగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్తివో, యిదిగో, ఆయన బాపిత్సమ్మిచుచ్చునాన్డు; 

అందరు ఆయనయొదద్కు వచుచ్చునాన్రని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 6:25 => సముదర్పుటదద్రిని ఆయనను కనుగొని బోధకుడా, నీవెపుప్డు ఇకక్డికి 

వచిచ్తివని అడుగగా 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

లూకా 9:46 => తమలో ఎవడు గొపప్వాడో అని వారిలో తరక్ము పుటట్గా 

వచనము 11 

మీలో అందరికంటె గొపప్వాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను. 

మతత్యి 23:10 => మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవదుద్; కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 
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2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మతత్యి 17:5 => అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో పర్కాశమానమైన యొక మేఘము 

వారిని కముమ్కొనెను; ఇదిగో ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించుచునాన్ను, 

ఈయన మాట వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

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 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 
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1 కొరిందీయులకు 1:12 => మీలో ఒకడు నేను పౌలువాడను, ఒకడు నేను అపొలోల్వాడను, 

మరియొకడు నేను కేఫావాడను, ఇంకొకడు నేను కీర్సుత్వాడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని నా తాతప్రయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 1:13 => కీర్సుత్ విభజింపబడియునాన్డా? పౌలు మీకొరకు సిలువ వేయబడెనా? 

పౌలు నామమున మీరు బాపిత్సమ్ము పొందితిరా? 

1 కొరిందీయులకు 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 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

ఎఫెసీయులకు 3:15 => మీరు అంతరంగ పురుషునియందు శకిత్కలిగి ఆయన ఆతమ్వలన 

బలపరచబడునటుల్గాను, 

కొలొసస్యులకు 1:1 => కొలొసస్యిలో ఉనన్ పరిశుదుధ్లకు, అనగా కీర్సుత్నందు విశావ్సులైన 

సహోదరులకు. 

కొలొసస్యులకు 1:2 => దేవుని చితత్మువలన కీర్సుత్యేసు అపొసత్లుడైన పౌలును సహోదరుడైన 

తిమోతియును శుభమని చెపిప్ వార్యునది. మన తండిర్యైన దేవుని నుండి కృపయు సమాధానమును 

మీకు కలుగును గాక. 

పర్కటన 1:9 => మీ సహోదరుడను, యేసునుబటిట్ కలుగు శర్మలోను రాజయ్ములోను సహనములోను 

పాలివాడను నైన యోహానను నేను దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము 

నిమితత్మును పతామ్సు దీవ్పమున పరవాసినైతిని. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 
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సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

పర్కటన 22:9 => అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను, ఈ 

గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుమని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

మారుక్ 14:45 => వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను 

ముదుద్పెటుట్కొనగా 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

యోహాను 1:38 => యేసు వెనుకకు తిరిగి, వారు తనున్ వెంబడించుట చూచి మీరేమి 

వెదకుచునాన్రని వారినడుగగా వారు రబీబ్, నీవు ఎకక్డ కాపురమునాన్వని ఆయనను అడిగిరి. రబిబ్ 

యను మాటకు బోధకుడని అరథ్ము.  

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:3 => కాబటిట్ సహోదరులారా, ఆతమ్తోను జాఞ్నముతోను నిండుకొని 

మంచిపేరు పొందిన యేడుగురు మనుషుయ్లను మీలో ఏరప్రచుకొనుడి. మేము వారిని ఈ పనికి 

నియమింతుము; 
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1 కొరిందీయులకు 4:6 => సహోదరులారా, మీరు మముమ్ను చూచి, లేఖనములయందు 

వార్సియునన్ సంగతులను అతికర్మింపకూడదని నేరుచ్కొని, మీరొకని పక్షమున మరియొకనిమీద 

ఉపొప్ంగకుండునటుల్, ఈ మాటలు మీ నిమితత్మై నామీదను అపొలోల్మీదను పెటుట్కొని 

సాదృశయ్రూపముగా చెపిప్యునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 7:23 => మీరు విలువపెటిట్ కొనబడినవారు గనుక మనుషుయ్లకు దాసులు 

కాకుడి. 

కొలొసస్యులకు 1:18 => సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరసుస్; ఆయనకు అనిన్టిలో 

పార్ముఖయ్ము కలుగు నిమితత్ము , ఆయన ఆదియైయుండి మృతులలోనుండి లేచుటలో 

ఆదిసంభూతుడాయెను. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:16 => గాను, విశేషముగా నాకును, శరీరవిషయమును పర్భువు విషయమును మరి 

విశేషముగా నీకును, పిర్య సహోదరుడుగాను, నీయొదద్ ఎలల్పుప్డు ఉండుటకే కాబోలు అతడు 

కొదిద్కాలము నినున్ ఎడబాసి యుండెను. 

వచనము 12 

తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనువాడు తగిగ్ంపబడును; తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడు హెచిచ్ంపబడును. 

2 రాజులు 2:12 => ఎలీషా అది చూచి నా తండీర్ నా తండీర్, ఇశార్యేలువారికి రథమును 

రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కనబడకపోయెను. అపుప్డు 

ఎలీషా తన వసత్రమును పటుట్కొని రెండు తునకలుగా చేసెను. 
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2 రాజులు 6:21 => అంతట ఇశార్యేలు రాజు వారిని పారజూచి నాయనా వీరిని కొటుట్దునా, 

కొటుట్దునా? అని ఎలీషాను అడుగగా 

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. 

యోబు 32:21 => మీరు దయచేసి వినుడి నేను ఎవరియెడలను పక్షపాతినై యుండను. నేను 

ఎవరికిని ముఖసుత్తికై బిరుదులు పెటట్ను 

యోబు 32:22 => ముఖసుత్తి చేయుట నాచేత కాదు అటుల్ చేసినయెడల ననున్ సృజించినవాడు 

ననున్ శీఘర్ముగా నిరూమ్లము చేయును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1 => సహోదరులారా, తండుర్లారా, నేనిపుప్డు మీ యెదుట చెపుప్ 

సమాధానము నాలకించుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:15 => కీర్సుత్నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునన్ను తండుర్లు 

అనేకులు లేరు.  

1 తిమోతి 5:1 => వృదుధ్ని గదిద్ంపక తండిర్గా భావించి అతని హెచచ్రించుము. 

1 తిమోతి 5:2 => అనన్దముమ్లని యౌవనులను, తలుల్లని వృదధ్ సతరీలను, అకక్చెలెల్ండర్ని పూరణ్ 

పవితర్తతో యౌవనసతరీలను హెచచ్రించుము. 

హెబీర్యులకు 12:9 => మరియు శరీర సంబంధులైన తండుర్లు మనకు శిక్షకులై యుండిరి. 

వారియందు భయభకుత్లు కలిగియుంటిమి; అటల్యితే ఆతమ్లకు తండిర్యైన వానికి మరి యెకుక్వగా 

లోబడి బర్దుకవలెనుగదా? 

మతత్యి 6:8 => మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండిర్ని అడుగక మునుపే మీకు అకక్రగా 

నునన్వేవో ఆయనకు తెలియును 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:32 => ఇవనిన్యు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండిర్కి తెలియును. 
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మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

రోమీయులకు 8:14 => దేవుని ఆతమ్చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని 

కుమారులైయుందురు. 

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:16 => మనము దేవుని పిలల్లమని ఆతమ్ తానే మన ఆతమ్తో కూడ 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

2 కొరిందీయులకు 6:18 => మరియు నేను మిముమ్ను చేరుచ్కొందును, మీకు తండిర్నైయుందును, 

మీరు నాకు కుమారులును కుమారెత్లునై యుందురని సరవ్శకిత్గల పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. 

1 యోహాను 3:1 => మనము దేవుని పిలల్లమని పిలువబడునటుల్ తండిర్ మనకెటిట్ 

పేర్మననుగర్హించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిలల్లమే. ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను 

ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 
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2 రాజులు 5:13 => అయితే అతని దాసులలో ఒకడు వచిచ్ నాయనా, ఆ పర్వకత్ యేదైన నొక గొపప్ 

కారయ్ము చేయుమని నియమించినయెడల నీవు చేయకుందువా? అయితే సాన్నముచేసి శుదుధ్డవు 

కమమ్ను మాట దానికంటె మేలుకాదా అని చెపిప్నపుప్డు 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

వచనము 13 

అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట పరలోకరాజయ్మును 

మూయుదురు; 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

వచనము 14 

మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

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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మారుక్ 10:43 => మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల 

వాడు మీకు పరిచారము చేయువాడై యుండవలెను. 

మారుక్ 10:44 => మీలో ఎవడైనను పర్ముఖుడై యుండగోరినయెడల, వాడు అందరికి దాసుడై 

యుండవలెను. 

లూకా 22:26 => మీరైతే ఆలాగు ఉండరాదు; మీలో గొపప్వాడు చినన్వానివలెను, అధిపతి 

పరిచారకునివలెను ఉండవలెను. 

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. 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 11:23 => వారు కీర్సుత్ పరిచారకులా? వెఱిఱ్వానివలె మాటలాడుచునాన్ను, 

నేనును మరియెకుక్వగా కీర్సుత్ పరిచారకుడను. మరివిశేషముగా పర్యాసపడితిని, మరి అనేక 

పరాయ్యములు చెరసాలలో ఉంటిని; అపరిమితముగా దెబబ్లు తింటిని, అనేకమారులు 

పార్ణాపాయములలో ఉంటిని. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:5 => కీర్సుత్యేసునకు కలిగిన యీ మనసుస్ మీరును కలిగియుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6 => ఆయన దేవుని సవ్రూపము కలిగినవాడై యుండి, దేవునితో సమానముగా 

ఉండుట విడిచిపెటట్కూడని భాగయ్మని యెంచుకొనలేదు గాని 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7 => మనుషుయ్ల పోలికగా పుటిట్, దాసుని సవ్రూపమును ధరించుకొని, తనున్ తానే 

రికుత్నిగా చేసికొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

మతత్యి 18:1 => ఆ కాలమున శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్, పరలోకరాజయ్ములో ఎవడు 

గొపప్వాడని అడుగగా, 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

వచనము 15 

అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో కలుపుకొనుటకు మీరు 

సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె రెండంతలు 

నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 18:4 => కాగా ఈ బిడ డ్వలె తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజయ్ములో 

గొపప్వాడు. 
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యోబు 22:29 => నీవు పడదోర్యబడినపుప్డు మీదు చూచెదనందువు వినయముగలవానిని ఆయన 

రకిష్ంచును. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షు ఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

యెషయా 57:15 => మహా ఘనుడును మహోనన్తుడును పరిశుదుధ్డును నితయ్నివాసియునైనవాడు 

ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మహోనన్తమైన పరిశుదధ్సథ్లములో నివసించువాడను అయినను 

వి న య ము గ ల వా రి పార్ ణ ము ను ఉ జీజ్ విం ప జే యు ట కు ను న లి గి న వా రి పార్ ణ ము ను 

ఉజీజ్వింపజేయుటకును వినయము గలవారియొదద్ను దీనమనసుస్ గలవారియొదద్ను 

నివసించుచునాన్ను. 

దానియేలు 4:37 => ఈలాగు నెబుకదెన్జరను నేను పరలోకపు రాజుయొకక్ కారయ్ములనిన్యు 

సతయ్ములును, ఆయన మారగ్ములు నాయ్యములునై యునన్వనియు, గరవ్ముతో నటించువారిని 

ఆయన అణపశకుత్డనియు, ఆయనను సుత్తించుచు కొనియాడుచు ఘనపరచుచు నునాన్ను. 

లూకా 1:51 => ఆయన తన బాహువుతో పరాకర్మము చూపెను వారి హృదయముల ఆలోచన 

విషయమై గరివ్షు ఠ్లను చెదరగొటెట్ను.  

లూకా 1:52 => సింహాసనములనుండి బలవంతులను పడదోర్సి దీనులనెకిక్ంచెను  

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 

యాకోబు 4:6 => కాదుగాని, ఆయన ఎకుక్వ కృపనిచుచ్ను; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును అని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

లేవీయకాండము 26:41 => నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల 

దేశములోనికి తముమ్ను రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు 

లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, 

యెషయా 2:12 => అహంకారాతిశయముగల పర్తిదానికిని ఔనన్తయ్ము గల పర్తిదానికిని 

విమరిశ్ంచు దినమొకటి సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియునాన్డు అవి 

అణగదొర్కక్బడును. 

యెహెజేక్లు 31:10 => కావున పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ యెతుత్నుబటిట్ 

నీవు అతిశయపడితివి, తన కొన మేఘములకంటజేసి తన యెతుత్నుబటిట్ అతడు గరివ్ం చెను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

యాకోబు 4:10 => పర్భువు దృషిట్కి మిముమ్ను మీరు తగిగ్ంచుకొనుడి. అపుప్డాయన మిముమ్ను 

హెచిచ్ంచును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  
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వచనము 16 

అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో 

ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని 

మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 

మతత్యి 23:27 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న 

సమాధులను పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి 

యెముకలతోను సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 

మతత్యి 23:29 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల 

సమాధులను కటిట్ంచుచు, నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

యెషయా 9:14 => కావున యెహోవా ఇశార్యేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమమ్ను రెలుల్ను 

ఒకక్ దినమున కొటిట్వేయును.  

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

జెకరాయ్ 11:17 => మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శర్మ; అతని చెయియ్యు కుడికనున్ను 

తెగవేయబడును; అతని చెయియ్ బొతిత్గా ఎండిపోవును అతని కుడికంటికి దృషిట్ బొతిత్గా తపుప్ను. 

లూకా 11:43 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను 

సంతవీధులలో వందనములను కోరుచునాన్రు. 
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లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

మతత్యి 21:31 => అందుకు వారు మొదటివాడే అనిరి. యేసు సుంకరులును వేశయ్లును మీకంటె 

ముందుగా దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుదురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 21:32 => యోహాను నీతిమారగ్మున మీయొదద్కు వచెచ్ను, మీరతనిని నమమ్లేదు; అయితే 

సుంకరులును వేశయ్లును అతనిని నమిమ్రి; మీరు అది చూచియు అతనిని నముమ్నటుల్ పశాచ్తాత్పపడక 

పోతిరి. 

లూకా 11:52 => అయోయ్, ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులారా, మీరు జాఞ్నమను తాళపుచెవిని ఎతిత్కొనిపోతిరి; 

మీరును లోపల పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని అడ డ్గింతురని చెపెప్ను. 

యోహాను 7:46 => ఆ బంటౌర్తులు ఆ మనుషుయ్డు మాటలాడినటుల్ ఎవడును ఎనన్డును 

మాటలాడలేదనిరి. 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

యోహాను 7:48 => అధికారులలో గాని పరిసయుయ్లలో గాని యెవడైనను ఆయనయందు 

విశావ్సముంచెనా? 

యోహాను 7:49 => అయితే ధరమ్శాసత్రమెరుగని యీ జనసమూహము శాపగర్సత్మైనదని వారితో 

అనిరి. 

యోహాను 7:50 => అంతకుమునుపు ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేము వారిలో ఒకడు. 

యోహాను 7:51 => అతడు ఒక మనుషుయ్ని మాట వినక మునుపును, వాడు చేసినది తెలిసికొనక 

మునుపును, మన ధరమ్శాసత్రము అతనికి తీరుప్ తీరుచ్నా అని అడుగగా 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

యోహాను 9:22 => వాని తలిదండుర్లు యూదులకు భయపడి ఆలాగు చెపిప్రి; ఎందుకనిన ఆయన 

కీర్సుత్ అని యెవరైనను ఒపుప్కొనినయెడల వానిని సమాజమందిరములోనుండి వెలివేతుమని 

యూదులు అంతకుమునుపు నిరణ్యించుకొని యుండిరి. 
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యోహాను 9:24 => కాబటిట్ వారు గుర్డిడ్వాడైయుండిన మనుషుయ్ని రెండవమారు పిలిపించి దేవుని 

మహిమపరచుము; ఈ మనుషుయ్డు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 9:34 => అందుకు వారు నీవు కేవలము పాపివై పుటిట్నవాడవు, నీవు మాకు బోధింప 

వచిచ్తివా అని వానితో చెపిప్ వాని వెలివేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:8 => అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశావ్సమునుండి తొలగింపవలెనని 

యతన్ముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అరథ్ము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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2 తిమోతి 3:8 => యనేన్, యంబేర్ అనువారు మోషేను ఎదిరించినటుట్ వీరును చెడిన మనసుస్ కలిగి 

విశావ్స విషయములో భర్షుట్లై సతయ్మును ఎదిరింతురు. 

2 తిమోతి 4:15 => అతని విషయమై నీవును జాగర్తత్గా ఉండుము, అతడు మా మాటలను బహుగా 

ఎదిరించెను. 

సంఖాయ్కాండము 13:32 => మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూరిచ్ 

ఇశార్యేలీయులతో చెడ డ్ సమాచారము చెపిప్ మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను 

భకిష్ంచు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉనన్త దేహులు. 

ఎజార్ 7:11 => యెహోవా ఆజఞ్ల వాకయ్ములయందును, ఆయన ఇశార్యేలీయులకు విధించిన 

కటట్డలయందును శాసిత్యు యాజకుడునైన ఎజార్కు రాజైన అరత్హషసత్ యిచిచ్న తాకీదు నకలు 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యెషయా 50:7 => పర్భువగు యెహోవా నాకు సహాయము చేయువాడు గనుక నేను సిగుగ్పడలేదు 

నేను సిగుగ్పడనని యెరిగి నా ముఖమును చెకుముకిరాతివలె చేసికొంటిని.  

యిరిమ్యా 23:1 => యెహోవా వాకుక్ ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱఱ్లను నశింపజేయుచు 

చెదరగొటుట్ కాపరులకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

యెహెజేక్లు 16:23 => ఇంతగా చెడుతనము జరిగించినందుకు నీకు శర్మ నీకు శర్మ; యిదే 

పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 23:36 => మరియు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నరపుతుర్డా, ఒహొలాకును 

ఒహొలీబాకును నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? అటల్యితే వారి హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము. 

యెహెజేక్లు 34:7 => కాబటిట్ కాపరులారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి 
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యెహెజేక్లు 34:18 => విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 

హోషేయ 7:13 => వారికి శర్మ కలుగును; వారు ననున్ విసరిజ్ంచి తపిప్పోయియునాన్రు; వారికి 

నాశనము కలుగును; వారు నామీద తిరుగుబాటు చేసియునాన్రు; వారికి క్షయము సంభవించును. 

నేను వారిని విమోచింపకోరి యునన్ను వారు నామీద అబదద్ములు చెపుప్దురు  

జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

జెకరాయ్ 11:16 => ఏలయనగా దేశమందు నేనొక కాపరిని నియమింపబోవుచునాన్ను; అతడు 

నశించుచునన్ గొఱఱ్లను కనిపెటట్డు, చెదరిపోయిన వాటిని వెదకడు, విరిగిపోయినదాని బాగు చేయడు, 

పుషిట్గా ఉనన్దాని కాపు కాయడు గాని కొర్వివ్నవాటి మాంసమును భకిష్ంచుచు వాటి డెకక్లను 

తుతుత్నియలగా చేయుచుండును. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 
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మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 16:3 => ఉదయమున ఆకాశము ఎఱఱ్గాను మబుబ్గాను ఉనన్ది గనుక నేడు గాలివాన 

వచుచ్ననియు చెపుప్దురు గదా. మీరు ఆకాశవైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల 

సూచనలను వివేచింపలేరు. 

మతత్యి 16:12 => అపుప్డు రొటెట్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్ కాదుగాని పరిసయుయ్లు సదూద్కయుయ్లు 

అనువారి బోధనుగూరిచ్యే జాగర్తత్పడవలెనని ఆయన తమతో చెపెప్నని వారు గర్హించిరి. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 10:2 => పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన 

భారయ్ను విడనాడుట నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 
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లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

యోహాను 7:32 => జనసమూహము ఆయననుగూరిచ్ యీలాగు సణుగుకొనుట పరిసయుయ్లు 

వినినపుప్డు, పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయనను పటుట్కొనుటకు బంటౌర్తులను పంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

వచనము 17 

అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

నిరగ్మకాండము 22:22 => విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 22:23 => వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల 

నేను నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 

నిరగ్మకాండము 22:24 => నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 

యోబు 22:9 => విధవరాండర్ను వటిట్చేతులతో పంపివేసితివి తండిర్లేనివారిచేతులు విరుగగొటిట్తివి. 
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యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

మారుక్ 12:40 => విధవరాండర్ యిండుల్ దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 3:6 => పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింపబడి, యెలల్పుప్డును 

నేరుచ్కొనుచునన్ను,  

తీతుకు 1:10 => అనేకులు, విశేషముగా సునన్తి సంబంధులును, అవిధేయులును వదరుబోతులును 

మోసపుచుచ్వారునై యునాన్రు. 

తీతుకు 1:11 => వారి నోళుల్ మూయింపవలెను. అటిట్వారు ఉపదేశింపకూడనివాటిని దురాల్భము 

కొరకు ఉపదేశించుచు, కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడుచేయుచునాన్రు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 
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2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 11:24 => విమరశ్దినమందు నీ గతికంటె సొదొమ దేశపువారి గతి ఓరవ్తగినదై 

యుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

సంఖాయ్కాండము 23:1 => అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను 

కటిట్ంచి, ఇకక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు పొటే ట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 
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2 సమూయేలు 15:7 => నాలుగు1 సంవతస్రములు జరిగినమీదట అబా ష్లోము రాజునొదద్కు వచిచ్నీ 

దాసుడనైన నేను సిరియ దేశమునందలి గెషూరునందుండగా యెహోవా ననున్ యెరూషలేమునకు 

తిరిగి రపిప్ంచినయెడల నేను ఆయనను సేవించెదనని మొర్కుక్ కొంటిని గనుక, 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 27:8 => దేవుడు వాని కొటిట్వేయునపుప్డు వాని పార్ణము తీసివేయునపుప్డు భకిత్హీనునికి 

ఆధారమేది? 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

కీరత్నలు 145:18 => తనకు మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱఱ్పెటుట్వారి కందరికి 

యెహోవా సమీపముగా ఉనాన్డు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 21:27 => భకిత్హీనులు అరిప్ంచు బలులు హేయములు దురాలోచనతో అరిప్ంచినయెడల 

అవి మరి హేయములు. 

సామెతలు 30:14 => దేశములో ఉండకుండ వారు దరిదుర్లను మింగునటుల్ను మనుషుయ్లలో 

ఉండకుండ బీదలను నశింపజేయునటుల్ను ఖడగ్మువంటి పళుల్ను కతుత్లవంటి దవడపళుల్ను గల వారి 

తరము కలదు. 

యెషయా 1:15 => మీరు మీచేతులు చాపునపుప్డు మిముమ్ను చూడక నా కనున్లు కపుప్కొందును 

మీరు బహుగా పార్రథ్నచేసినను నేను వినను మీచేతులు రకత్ముతో నిండియునన్వి. 

యెషయా 3:12 => నా పర్జలవిషయమై నేనేమందును? బాలురు వారిని బాధపెటుట్చునాన్రు సతరీలు 

వారిని ఏలుచునాన్రు. నా పర్జలారా, మీ నాయకులు తోర్వను తపిప్ంచువారు 
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యెషయా 5:8 => సథ్లము మిగులకుండ మీరు మాతర్మే దేశములో నివసించునటుల్ ఇంటికి ఇలుల్ 

కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేరుచ్కొను మీకు శర్మ. 

యెషయా 10:2 => తలిదండుర్లు లేనివారిని కొలల్పెటుట్కొనవలెననియు కోరి నాయ్యవిమరశ్ 

జరిగింపకుండ దరిదుర్లను తొలగించుటకును నా పర్జలలోని బీదల నాయ్యమును తపిప్ంచుటకును 

అనాయ్యపు విధులను విధించువారికిని బాధకరమైన శాసనములను వార్యించువారికిని శర్మ.  

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 57 :12 => నీ నీతి యెంతో నేనే తెలియజేసెదను , నీ కిర్యలు నీకు 

నిష పర్యోజనములగును. 

యెషయా 58:4 => మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అనాయ్యముగా గుదుద్లాడుచు 

ఉపవాసముందురు మీ కంఠధవ్ని పరమున వినబడునటుల్గా మీరిపుప్డు ఉపవాసముండరు. 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 
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యిరిమ్యా 17:11 => నాయ్యవిరోధముగా ఆసిత్ సంపాదించుకొనువాడు తాను పెటట్ని గుడల్ను 

పొదుగు కౌజుపిటట్వలె నునాన్డు; సగము పార్యములో వాడు దానిని విడువవలసి వచుచ్ను; అటిట్వాడు 

కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును. 

యిరిమ్యా 51:34 => బబులోనురాజైన నెబుకదెర్జరు మముమ్ను మింగివేసెను మముమ్ను 

నుగుగ్చేసెను, మముమ్ను వటిట్కుండవలె ఉంచియునాన్డు భుజంగము మింగునటుల్ మముమ్ను మింగెను 

మా శేర్షఠ్పదారథ్ములతో తన పొటట్ నింపుకొని మముమ్ను పారవేసియునాన్డు.  

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:25 => ఉగర్త దినమందు నీకు వరష్ము రాదు, అందులో పర్వకత్లు కుటర్ 

చేయుదురు, గరిజ్ంచుచుండు సింహము వేటను చీలుచ్నటుల్ వారు మనుషుయ్లను భకిష్ంతురు. సొతుత్లను 

దర్వయ్మును వారు పటుట్కొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండుర్గా చేయుదురు, 

ఆమోసు 5:21 => మీ పండుగ దినములను నేను అసహియ్ంచుకొనుచునాన్ను; వాటిని నీచముగా 

ఎంచుచునాన్ను; మీ వర్తదినములలో కలుగు వాసనను నేను ఆఘార్ణింపనొలల్ను. 

ఆమోసు 8:4 => దేశమందు బీదలను మింగివేయను దరిదుర్లను మాపివేయను కోరువారలారా, 

మీకా 2:2 => వారు భూములు ఆశించి పటుట్కొందురు, ఇండుల్ ఆశించి ఆకర్మించుకొందురు, ఒక 

మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని సావ్సథ్య్మును అనాయ్యముగా ఆకర్మింతురు. 

మీకా 2:9 => వారికిషట్మైన యిండల్లోనుండి నా జనులయొకక్ సతరీలను మీరు వెళల్గొటుట్దురు, వారి 

బిడ డ్లయొదద్నుండి నేనిచిచ్న ఘనతను ఎనన్డును లేకుండ మీరు ఎతిత్కొనిపోవుదురు. 

జెకరాయ్ 7:10 => విధవరాండర్ను తండిర్లేనివారిని పరదేశులను దరిదుర్లను బాధపెటట్కుడి, మీ 

హృదయమందు సహోదరులలో ఎవరికిని కీడు చేయదలచకుడి. 

జెకరాయ్ 11:5 => వాటిని కొనువారు వాటిని చంపియు నిరపరాధులమని యనుకొందురు; వాటిని 

అమిమ్నవారు మాకు బహు దర్వయ్ము దొరుకుచునన్ది, యెహోవాకు సోత్తర్మని చెపుప్కొందురు; వాటిని 

కాయువారు వాటియెడల కనికరము చూపరు. 
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మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 6:5 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు వేషధారులవలె ఉండవదుద్; మనుషుయ్లకు 

కనబడవలెనని సమాజమందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి పార్రథ్న చేయుట వారికిషట్ము; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:5 => వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలోనునన్ దూలమును తీసివేసికొనుము, అపుప్డు నీ 

సహోదరుని కంటిలోనునన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

లూకా 5:33 => వారాయనను చూచి యోహాను శిషుయ్లు తరచుగా ఉపవాస పార్రథ్నలు చేయుదురు; 

ఆలాగే పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును చేయుదురు గాని, నీ శిషుయ్లు తిని తార్గుచునాన్రే అని చెపిప్రి. 

లూకా 16:14 => ధనాపేక్షగల పరిసయుయ్లు ఈ మాటలనిన్యు విని ఆయనను 

అపహసించుచుండగా 

లూకా 19:46 => అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరని చెపిప్ వారిని 

వెళల్గొటట్నారంభించెను. 

యోహాను 10:10 => దొంగ దొంగతనమును హతయ్ను నాశనమును చేయుటకు వచుచ్ను గాని 

మరిదేనికిని రాడు; గొఱఱ్లకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధిధ్గా కలుగుటకును నేను వచిచ్తినని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:1 => ఆ దినములలో శిషుయ్ల సంఖయ్ విసత్రించుచునన్పుప్డు అనుదిన 

పరిచరయ్లో తమలోని విధవరాండర్ను చినన్చూపు చూచిరని హెబీర్యులమీద గీర్కుభాష మాటాల్డు 

యూదులు సణుగసాగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 2:21 => ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవదద్ని 

పర్కటించు నీవు దొంగిలెదవా? 

రోమీయులకు 13:2 => కాబటిట్ అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును 

ఎదిరించుచునాన్డు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచుచ్కొందురు. 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:18 => అయిననేమి? మిషచేతనే గాని సతయ్ముచేతనే గాని, యేవిధముచేతనైనను 

కీర్సుత్ పర్కటింపబడుచునాన్డు. అందుకు నేను సంతోషించుచునాన్ను. ఇక ముందును సంతోషింతును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:5 => మీరెరిగియునన్టుట్ మేము ఇచచ్కపు మాటలనైనను, ధనాపేక్షను 

కపిప్పెటుట్ వేషమునైనను ఎనన్డును వినియోగింపలేదు; ఇందుకు దేవుడే సాకిష్. 

1 తిమోతి 5:3 => నిజముగా అనాథలైన విధవరాండర్ను సనామ్నింపుము. 

1 తిమోతి 6:5 => చెడిపోయిన మనసుస్కలిగి సతయ్హీనులై దైవభకిత్ లాభసాధనమనుకొను 

మనుషుయ్ల వయ్రథ్ వివాదములును కలుగుచునన్వి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

1 పేతురు 2:16 => సవ్తంతుర్లైయుండియు దుషట్తవ్మును కపిప్పెటుట్టకు మీ సావ్తంతర్య్మును 

వినియోగపరచక, దేవునికి దాసులమని లోబడియుండుడి. 
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వచనము 18 

మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు లేదు గాని, దాని పైనుండు 

అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

గలతీయులకు 4:17 => వారు మీ మేలుకోరి మిముమ్ను ఆసకిత్తో వెంటాడువారు కారు; మీరే 

తముమ్ను వెంటాడవలెనని మిముమ్ను బయటికి తోర్సివేయ గోరుచునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

ఎసేత్రు 8:17 => రాజు చేసిన తీరామ్నమును అతని చటట్మును వచిచ్న పర్తి సంసాథ్నమందును పర్తి 

పటట్ణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగెను, అది శుభదినమని విందు 

చేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయము కలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల 

మతము అవలంబించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:43 => సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు 

యూదులును, భకిత్పరులైన యూదమత పర్విషుట్లును, పౌలును బరన్బాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో 

మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచచ్రించిరి. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2 => అయితే అవిధేయులైన యూదులు అనయ్జనులను పురికొలిపి వారి 

మనసుస్లలో సహోదరులమీద పగ పుటిట్ంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:13 => అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాకయ్ము 

పర్చురించుచునాన్డని థెసస్లొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అకక్డికిని వచిచ్ 

జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి. 

ఎఫెసీయులకు 2:3 => వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరము యొకక్యు మనసుస్ యొకక్యు 

కోరికలను నెరవేరుచ్కొనుచు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు పర్వరిత్ంచుచు, కడమ 

వారివలెనే సవ్భావసిదధ్ముగా దైవోగర్తకు పాతుర్లమై యుంటిమి. 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 7:29 => ఏలయనగా ఆయన వారి శాసుత్ర్లవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి 

బోధించెను. 
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మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 15:1 => ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును యేసునొదద్కు 

వచిచ్ 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 23:18 => మరియు బలిపీఠము తోడని యొకడు ఒటుట్పెటుట్కొంటె, అందులో ఏమియు 

లేదు గాని, దాని పైనుండు అరప్ణము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొంటె దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు. 

లూకా 6:40 => శిషుయ్డు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిదుధ్డైన పర్తివాడును తన 

బోధకునివలె ఉండును. 

లూకా 11:26 => వెళిల్, తనకంటె చెడ డ్వైన మరి యేడు (అపవితర్) ఆతమ్లను వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను; 

అవి అందులో పర్వేశించి అకక్డనే కాపురముండును; అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి 

మొదటిదానికంటె చెడ డ్దగునని చెపెప్ను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

వచనము 19 

అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 
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మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

మతత్యి 15:14 => వారి జోలికి పోకుడి; వారు గుర్డిడ్వారైయుండి గుర్డిడ్వారికి తోర్వ చూపువారు. 

గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి తోర్వ చూపినయెడల వారిదద్రు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 

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.  

యోహాను 9:39 => అపుప్డు యేసు చూడనివారు చూడవలెను, చూచువారు గుర్డిడ్వారు కావలెను, 

అను తీరుప్ నిమితత్ము నేనీలోకమునకు వచిచ్తినని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 9:41 => అందుకు యేసు మీరు గుర్డిడ్వారైతే మీకు పాపము లేకపోవును గాని 

చూచుచునాన్మని మీరిపుప్డు చెపుప్కొనుచునాన్రు గనుక మీ పాపము నిలిచియునన్దని చెపెప్ను. 

మతత్యి 5:33 => మరియు నీవు అపర్మాణము చేయక నీ పర్మాణములను పర్భువునకు 

చెలిల్ంపవలెనని పూరివ్కులతో చెపప్బడిన మాట మీరు వినాన్రు గదా, 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

యాకోబు 5:12 => నా సహోదరులారా, ముఖయ్మైన సంగతి ఏదనగా, ఆకాశము తోడనిగాని భూమి 

తోడనిగాని మరి దేని తోడనిగాని ఒటుట్పెటుట్కొనక, మీరు తీరుప్పాలు కాకుండునటుల్ అవునంటే అవును 

కాదంటే కాదు అని ఉండవలెను. 
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మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 42:15 => దీనివలన మీ నిజము తెలియబడును; ఫరో జీవముతోడు, మీ తముమ్డు 

ఇకక్డికి వచిచ్తేనే గాని మీరికక్డనుండి వెళల్కూడదు. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

సామెతలు 16:22 => తెలివి గలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఊట మూఢులకు వారి మూఢతవ్మే శిక్ష 
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యెషయా 5:13 => కావున నా పర్జలు జాఞ్నము లేకయే చెరపటట్బడి పోవుచునాన్రు వారిలో 

ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నునాన్రు సామానుయ్లు దపిప్చేత జవ్రపీడితులగుదురు.  

యెషయా 5:20 => కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెపుప్కొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు 

చీకటనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శర్మ. 

యెషయా 9:16 => ఈ జనుల నాయకులు తోర్వ తపిప్ంచువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత 

మింగివేయబడుదురు. 

యెషయా 42:19 => నా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? నేను పంపు నా దూత తపప్ మరి 

ఎవడు చెవిటివాడు? నా భకుత్డు తపప్ మరి ఎవడు గుర్డిడ్వాడు? యెహోవా సేవకుడు తపప్ మరి ఎవడు 

గుర్డిడ్వాడు?  

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యెహెజేక్లు 13:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దరశ్నమేమియు కలుగకునన్ను 

సవ్బుదిధ్ ననుసరించు అవివేక పర్వకత్లకు శర్మ. 

హోషేయ 4:6 => నా జనులు జాఞ్నము లేనివారై నశించుచునాన్రు. నీవు జాఞ్నమును 

విసరిజ్ంచుచునాన్వు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నినున్ విసరిజ్ంతును; నీవు నీ దేవుని 

ధరమ్శాసత్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 11:17 => మందను విడనాడు పనికిమాలిన కాపరికి శర్మ; అతని చెయియ్యు కుడికనున్ను 

తెగవేయబడును; అతని చెయియ్ బొతిత్గా ఎండిపోవును అతని కుడికంటికి దృషిట్ బొతిత్గా తపుప్ను. 

మలాకీ 2:9 => నా మారగ్ములను అనుసరింపక ధరమ్శాసత్రమునుబటిట్ విమరిశ్ంచుటలో మీరు 

పక్షపాతులు గనుక జనులందరి దృషిట్కి మిముమ్ను తృణీకరింపదగిన వారినిగాను నీచులనుగాను 

చేసియునాన్ను అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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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 5:36 => నీ తల తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్, నీవు ఒక వెండుర్కనైనను తెలుపుగా గాని 

నలుపుగా గాని చేయలేవు. 

మతత్యి 6:23 => నీ కనున్ చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనునన్ 

వెలుగు చీకటియై యుండినయెడల ఆ చీకటి యెంతో గొపప్ది. 

మతత్యి 21:27 => అందుకాయన ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు నేను చేయుచునాన్నో 

అదియు మీతో చెపప్ను. 

మారుక్ 1:22 => ఆయన శాసుత్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు 

ఆయన బోధకు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 11:33 => గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను 

మీతో చెపప్ననెను. 

లూకా 6:39 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి దారి 

చూపగలడా? వారిదద్రును గుంటలో పడుదురు గదా. 

యోహాను 9:40 => ఆయనయొదద్నునన్ పరిసయుయ్లలో కొందరు ఈ మాట విని మేమును 

గుర్డిడ్వారమా అని అడిగిరి. 

యోహాను 10:1 => గొఱఱ్ల దొడిడ్లో దావ్రమున పర్వేశింపక వేరొకమారగ్మున ఎకుక్వాడు దొంగయు 

దోచుకొనువాడునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 2:19 => జాఞ్నసతయ్సవ్రూపమైన ధరమ్శాసత్రము గలవాడవైయుండి నేను గుర్డిడ్వారికి 

తోర్వచూపువాడను, 

1 తిమోతి 1:7 => నిశచ్యమైనటుట్ రూఢిగా పలుకువాటినైనను గర్హింపకపోయినను 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకులై యుండగోరి విష పర్యోజనమైన ముచచ్టలకు తిరిగిరి. 
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వచనము 20 

బలిపీఠము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు వాటనిన్టి తోడనియు 

ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 94:8 => జనులలో పశుపార్యులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుదిధ్హీనులారా, మీరెపుప్డు 

బుదిధ్మంతులవుదురు? 

మతత్యి 23:19 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? అరప్ణమా, అరప్ణమును 

పరిశుదధ్పరచు బలిపీఠమా? 

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 30:27 => బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని 

ఉపకరణములను ధూపవేదికను 

నిరగ్మకాండము 30:28 => దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని 

పీటను అభిషేకించి 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

సంఖాయ్కాండము 16:38 => పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను 

తీసికొని బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 16:39 => అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని 

ధూపము అరిప్ంప సమీపించి, 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 
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నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

కీరత్నలు 53:4 => దేవునికి పార్రథ్నచేయక ఆహారము మింగునటుల్గా నా పర్జలను మింగు 

పాపాతుమ్లకు తెలివిలేదా? 

యెహెజేక్లు 44:19 => బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొదద్కు వారు వెళుల్నపుప్డు తమ పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను తీయకపోవుటచేత జనులను పర్తిషిఠ్ంపకుండునటుల్, తమ పరిచరయ్ సంబంధమైన 

వసత్రములను తీసి పర్తిషిఠ్తములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బటట్లు ధరింపవలెను, 

జెకరాయ్ 11:15 => అపుప్డు యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇపుప్డు బుదిధ్లేని యొక కాపరి 

పనిముటల్ను తీసికొముమ్. 

మతత్యి 12:6 => దేవాలయముకంటె గొపప్వాడికక్డ నునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

వచనము 21 

మరియు దేవాలయము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో నివసించువాని 

తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

మతత్యి 23:15 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, ఒకని మీ మతములో 

కలుపుకొనుటకు మీరు సముదర్మును భూమిని చుటిట్వచెచ్దరు; అతడు కలిసినపుప్డు అతని మీకంటె 

రెండంతలు నరకపాతృనిగా చేయుదురు 
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సంఖాయ్కాండము 30:2 => ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు 

మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క 

తననోటనుండి వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:22 => ఎవడైనను తన పొరుగువానియెడల తపుప్చేసినపుప్డు అతనిచేత 

పర్మాణము చేయించుటకై అతనిమీద ఒటుట్ పెటట్బడి ఆ ఒటుట్ ఈ మందిరమందుండు నీ బలిపీఠము 

ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

గలతీయులకు 5:3 => ధరమ్శాసత్రము యావతుత్ ఆచరింపబదుధ్డై యునాన్డని సునన్తి పొందిన పర్తి 

మనుషుయ్నికి నేను మరల దృఢముగ చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 22 

మరియు ఆకాశము తోడని ఒటుట్పెటుట్కొనువాడు దేవుని సింహాసనము తోడనియు దానిపైని 

కూరుచ్నన్వాని తోడనియు ఒటుట్పెటుట్కొనుచునాన్డు. 

నిరగ్మకాండము 29:37 => ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 37:25 => మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు 

మూరెడు దాని వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని 

కొముమ్లు ఏకాండమైనవి. 

నిరగ్మకాండము 40:26 => మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో అడ డ్తెర యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి 
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నిరగ్మకాండము 40:29 => దానిమీద దహనబలినరిప్ంచి నైవేదయ్మును సమరిప్ంచెను. 

లేవీయకాండము 21:18 => ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని 

కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని 

సంఖాయ్కాండము 7:1 => మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:4 => యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

హగగ్యి 2:12 => ఒకడు పర్తిషిట్తమైన మాంసమును తన వసత్రపుచెంగున కటుట్కొని, తన చెంగుతో 

రొటెట్ నైనను వంటకమునైనను దార్కాష్రసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏవిధమగు 

భోజనపదారథ్మునైనను ముటిట్నయెడల, ఆ ముటిట్నది పర్తిషిఠ్తమగునా? యని యాజకులనడుగగా 

వారు కాదనిరి 

మతత్యి 5:23 => కావున నీవు బలిపీఠమునొదద్ అరప్ణము నరిప్ంచుచుండగా నీమీద నీ 

సహోదరునికి విరోధమేమైనను కలదని అకక్డ నీకు జాఞ్పకము వచిచ్నయెడల 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 23:17 => అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొపప్ది? బంగారమా, బంగారమును 

పరిశుదధ్పరచు దేవాలయమా? 

వచనము 23 

అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనాలోను సోపులోను జీలకఱఱ్లోను 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచి, ధరమ్శాసత్రములో పర్ధానమైన విషయములను, అనగా నాయ్యమును 

కనికరమును విశావ్సమును విడిచిపెటిట్తిరి. వాటిని మానక వీటిని చేయవలసియుండెను 
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హెబీర్యులకు 6:16 => మనుషుయ్లు తమకంటె గొపప్వానితోడు అని పర్మాణముచేతురు; వారి పర్తి 

వివాదములోను వివాదాంశమును పరిషాక్రము చేయునది పర్మాణమే. 

వచనము 24 

అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను మింగువారు మీరే. 

1 రాజులు 8:13 => నీవు నివాసము చేయుటకు నేను మందిరము కటిట్ంచియునాన్ను; సదాకాలము 

అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొకసథ్లము ఏరప్రచియునాన్ను అని చెపిప్ 

1 రాజులు 8:27 => నిశచ్యముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు; ఆకాశ 

మహాకాశములు సహితము నినున్ పటట్జాలవు; నేను కటిట్ంచిన యీ మందిరము ఏలాగు పటుట్ను? 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:2 => నీవు నితయ్ము కాపురముండుటకై నితయ్నివాససథ్లముగా నేనొక 

ఘనమైన మందిరమును నీకు కటిట్ంచియునాన్ను అని చెపిప్ 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:2 => యెహోవా తేజసుస్తో మందిరము నిండినందున యాజకులు 

అందులో పర్వేశింపలేకయుండిరి. 

కీరత్నలు 26:8 => యెహోవా, నీ నివాసమందిరమును నీ తేజోమహిమ నిలుచు సథ్లమును నేను 

పేర్మించుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 132:13 => యెహోవా సీయోనును ఏరప్రచుకొనియునాన్డు. తనకు నివాససథ్లముగా 

దానిని కోరుకొనియునాన్డు. 

కీరత్నలు 132:14 => ఇది నేను కోరినసాథ్నము, ఇది నితయ్ము నాకు విశర్మసాథ్నముగా నుండును 

ఇకక్డనే నేను నివసించెదను 

ఎఫెసీయులకు 2:22 => ఆయనలో మీరు కూడ ఆతమ్ మూలముగా దేవునికి నివాససథ్లమై 

యుండుటకు కటట్బడుచునాన్రు. 

కొలొసస్యులకు 2:9 => ఏలయనగా దేవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరిపూరణ్త శరీరముగా కీర్సుత్నందు 

నివసించుచునన్ది; 
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కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

వచనము 25 

అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపట 

శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

కీరత్నలు 11:4 => యెహోవా తన పరిశుదాధ్లయములో ఉనాన్డు యెహోవా సింహాసనము 

ఆకాశమందునన్ది ఆయన నరులను కనున్లార చూచుచునాన్డు తన కనుదృషిట్చేత ఆయన వారిని 

పరిశీలించుచునాన్డు. 

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

పర్కటన 4:2 => వెంటనే నేను ఆతమ్వశుడనైతిని. అదిగో పరలోకమందు ఒక సింహాసనము వేయబడి 

యుండెను. సింహాసనమునందు ఒకడు ఆసీసుడై యుండెను, 

పర్కటన 4:3 => ఆసీనుడైనవాడు, దృషిట్కి సూరయ్కాంత పదమ్రాగములను పోలినవాడు; మరకతము 

వలె పర్కాశించు ఇందర్ధనుసుస్ సింహాసనమును ఆవరించి యుండెను. 
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వచనము 26 

గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు వాటిలోపల 

శుదిధ్చేయుము. 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

మతత్యి 9:13 => అయితే నేను పాపులను పిలువ వచిచ్తిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. 

గనుక కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని కోరను అను వాకయ్ భావమేమిటో మీరు వెళిల్ 

నేరుచ్కొనుడని చెపెప్ను 

మతత్యి 12:7 => మరియు కనికరమునే కోరుచునాన్ను గాని బలిని నేను కోరను అను వాకయ్భావము 

మీకు తెలిసియుంటే నిరోద్షులను దోషులని తీరుప్ తీరచ్కపోదురు. 

మతత్యి 22:37 => అందుకాయన నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ 

పూరణ్మనసుస్తోను నీ దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునదియే. 

మతత్యి 22:38 => ఇది ముఖయ్మైనదియు మొదటిదియునైన ఆజఞ్. 

మతత్యి 22:39 => నినున్వలె నీ పొరుగువాని పేర్మింపవలెనను రెండవ ఆజఞ్యు దానివంటిదే. 

మతత్యి 22:40 => ఈ రెండు ఆజఞ్లు ధరమ్శాసత్రమంతటికిని పర్వకత్లకును ఆధారమై యునన్వని 

అతనితో చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:22 => అందుకు సమూయేలు తాను సెలవిచిచ్న ఆజఞ్ను ఒకడు గైకొనుటవలన 

యెహోవా సంతోషించునటుల్, ఒకడు దహన బలులను బలులను అరిప్ంచుటవలన ఆయన 

సంతోషించునా? ఆలోచించుము, బలులు అరిప్ంచుటకంటె ఆజఞ్ను గైకొనుటయు, పొటే ట్ళల్ కొర్వువ్ 

అరిప్ంచుటకంటె మాట వినుటయు శేర్షఠ్ము. 

సామెతలు 21:3 => నీతినాయ్యములననుసరించి నడచుకొనుట బలులనరిప్ంచుటకంటె యెహోవాకు 

ఇషట్ము. 
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యిరిమ్యా 22:15 => నీవు అతిశయపడి దేవదారు పలకల గృహమును కటిట్ంచుకొనుటచేత 

రాజవగుదువా? నీ తండిర్ అనన్ పానములు కలిగి నీతినాయ్యముల ననుసరించుచు కేష్మముగా 

ఉండలేదా? 

యిరిమ్యా 22:16 => అతడు దీనులకును దరిదుర్లకును నాయ్యము తీరుచ్చు సుఖముగా బర్దికెను, 

ఆలాగున చేయుటే ననున్ తెలిసికొనుట కాదా? యిదే యెహోవా వాకుక్. 

హోషేయ 6:6 => నేను బలిని కోరను గాని కనికరమునే కోరుచునాన్ను, దహనబలులకంటె 

దేవునిగూరిచ్న జాఞ్నము నాకిషట్మైనది. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

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 => శాసుత్ర్ల నీతికంటెను పరిసయుయ్ల నీతికంటెను మీ నీతి అధికము కానియెడల 

మీరు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశింపనేరరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లేవీయకాండము 11:42 => నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను 

నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 

లేవీయకాండము 27:30 => భూధానయ్ములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో 

దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును. 
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యెహోషువ 11:15 => యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు 

ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో నొకటియు 

అతడు చేయక విడువలేదు. 

సామెతలు 3:3 => దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచి పోనియయ్కుము వాటిని 

కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని వార్సికొనుము.  

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 5:7 => ఇశార్యేలు వంశము సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దార్క్షతోట యూదా 

మనుషుయ్లు ఆయన కిషట్మైన వనము. ఆయన నాయ్యము కావలెనని చూడగా బలాతాక్రము 

కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.  

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యెషయా 59:8 => శాంతవరత్నమును వారెరుగరు వారి నడవడులలో నాయ్యము కనబడదు వారు 

తమకొరకు వంకరతోర్వలు కలిప్ంచుకొనుచునాన్రు వాటిలో నడచువాడెవడును శాంతినొందడు.  

ఆమోసు 4:5 => పులిసిన పిండితో సోత్తార్రప్ణ అరిప్ంచుడి, సేవ్చాచ్రప్ణనుగూరిచ్ చాటించి పర్కటన 

చేయుడి; ఇశార్యేలీయులారా, యీలాగున చేయుట మీకిషట్మైయునన్ది; ఇదే పర్భువైన యెహోవా 

వాకుక్.  

జెకరాయ్ 7 :9 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు 

సతయ్ముననుసరించి తీరుప్ తీరుచ్డి, ఒకరియందొకరు కరుణావాతస్లయ్ములు కనుపరచుకొనుడి. 

మతత్యి 5:24 => అకక్డ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యరప్ణము విడిచిపెటిట్, మొదట వెళిల్ నీ 

సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచిచ్ నీ యరప్ణము నరిప్ంపుము. 

మతత్యి 15:7 => వేషధారులారా  

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

మతత్యి 23:4 => మోయశకయ్ముకాని భారమైన బరువులు కటిట్ మనుషుయ్ల భుజములమీద వారు 

పెటుట్దురేగాని తమ వేర్లితోనైన వాటిని కదలింపనొలల్రు. 
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మారుక్ 2:24 => అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల 

చేయుచునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 7:2 => ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో 

భోజనము చేయుట చూచిరి. 

మారుక్ 12:28 => శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా 

ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 

లూకా 6:2 => అపుప్డు పరిసయుయ్లలో కొందరు విశార్ంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు 

చేయుచునాన్రని వారినడుగగా 

లూకా 10:37 => అందుకు యేసు నీవును వెళిల్ ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

గలతీయులకు 6:13 => అయితే వారు సునన్తి పొందినవారైనను ధరమ్శాసత్రము ఆచరింపరు; తాము 

మీ శరీర విషయమందు అతిశయించు నిమితత్ము మీరు సునన్తి పొందవలెనని కోరుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 3:2 => మేము మూరు ఖ్లైన దుషట్మనుషుయ్లచేతిలోనుండి తపిప్ంపబడు 

నిమితత్మును, మాకొరకు పార్రిథ్ంచుడి; విశావ్సము అందరికి లేదు. 

వచనము 27 

అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు సునన్ముకొటిట్న సమాధులను 

పోలియునాన్రు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచిచ్నవారి యెముకలతోను 

సమసత్ కలమ్షముతోను నిండియునన్వి 
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మతత్యి 7:4 => నీ కంటిలో దూలముండగా, నీవు నీ సహోదరుని చూచి నీ కంటిలో నునన్ 

నలుసును తీసివేయనిమమ్ని చెపప్నేల? 

మతత్యి 15:2 => నీ శిషుయ్లు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచునాన్రే, 

వారెందునిమితత్ము పెదద్ల పారంపరాయ్చారమును అతికర్మించుచునాన్రని అడిగిరి 

మతత్యి 15:3 => అందుకాయన మీరును మీపారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని ఆజఞ్ను ఎందుకు 

అతికర్మించుచునాన్రు? 

మతత్యి 15:4 => తలిదండుర్లను ఘనపరచుమనియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాడు 

తపప్క మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచెచ్ను. 

మతత్యి 15:5 => మీరైతే ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకేది 

పర్యోజనమగునో అది దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల అతడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను 

ఘనపరచనకక్రలేదని చెపుప్చునాన్రు. 

మతత్యి 15:6 => మీరు మీ పారంపరాయ్చారము నిమితత్మై దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుచునాన్రు. 

మతత్యి 19:24 => ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోకరాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 27:6 => పర్ధానయాజకులు ఆ వెండి నాణములు తీసికొని ఇవి రకత్ కర్యధనము గనుక 

వీటిని కానుకపెటెట్లో వేయ తగదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 27:7 => కాబటిట్ వారు ఆలోచన చేసి వాటినిచిచ్, పరదేశులను పాతిపెటుట్టకు కుమమ్రివాని 

పొలము కొనిరి. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 
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లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

లూకా 6:10 => వారినందరిని చుటుట్ కలయజూచి నీ చెయియ్ చాపుమని వానితో చెపెప్ను; వాడాలాగు 

చేయగానే వాని చెయియ్ బాగుపడెను. 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

కీరత్నలు 119:99 => నీ శాసనములను నేను ధాయ్నించుచునాన్ను కావున నా బోధకులందరికంటె 

నాకు విశేషజాఞ్నము కలదు. 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 60:2 => చూడుము భూమిని చీకటి కముమ్చునన్ది కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది 

యెహోవా నీమీద ఉదయించుచునాన్డు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచునన్ది  

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 22:36 => బోధకుడా, ధరమ్శాసత్రములో ముఖయ్మైన ఆజఞ్ ఏదని అడిగెను. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 
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మారుక్ 2:24 => అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల 

చేయుచునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 10:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో 

దూరుట సులభము. 

లూకా 6:2 => అపుప్డు పరిసయుయ్లలో కొందరు విశార్ంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు 

చేయుచునాన్రని వారినడుగగా 

లూకా 18:12 => వారమునకు రెండుమారులు ఉపవాసము చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 

పదియవ వంతు చెలిల్ంచుచునాన్నని తనలోతాను పార్రిథ్ంచుచుండెను. 

లూకా 18:25 => ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె సూదిబెజజ్ములో 

ఒంటెదూరుట సులభమని చెపెప్ను. 

వచనము 28 

ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుషుయ్లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచునాన్రు గాని, లోపల వేషధారణతోను 

అకర్మముతోను నిండియునాన్రు. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 

మారుక్ 7:5 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము 

చొపుప్న నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 
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మారుక్ 7:6 => అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ 

ఘనపరచుదురు గాని, వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 7:7 => వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ 

వయ్రథ్ముగా ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా 

పర్వచించినది సరియే. 

మారుక్ 7:8 => మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 

మారుక్ 7:9 => మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను 

బొతిత్గా నిరాకరించుదురు. 

మారుక్ 7:10 => నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

మారుక్ 7:11 => అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు 

పర్యోజనమగునది ఏదో అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  

మారుక్ 7:12 => తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

మారుక్ 7:13 => మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము 

చేయుదురు. ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 11:39 => అందుకు పర్భువిటల్నెను పరిసయుయ్లైన మీరు గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్ 

చేయుదురు గాని మీ అంతరంగము దోపుతోను చెడుతనముతోను నిండియునన్ది. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 

యెషయా 28:8 => వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితోను కలమ్షములతోను నిండియునన్వి అవి 

లేనిచోటు లేదు. 
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లేవీయకాండము 1:9 => అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు 

దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

1 సమూయేలు 4:3 => కాబటిట్ జనులు పాళెములోనికి తిరిగిరాగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

యెహోవా నేడు మనలను ఫిలిషీత్యుల ముందర ఎందుకు ఓడించెను? షిలోహులో నునన్ యెహోవా 

నిబంధన మందసమును మనము తీసికొని మన మధయ్ నుంచుకొందము రండి; అది మన మధయ్ 

నుండినయెడల అది మన శతుర్వుల చేతిలోనుండి మనలను రకిష్ంచుననిరి. 

సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యెహెజేక్లు 22:12 => ననున్ మరచిపోయి నరహతయ్కై లంచము పుచుచ్కొనువారు నీలో నునాన్రు, 

అపిప్చిచ్ వడిడ్ పుచుచ్కొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని 

దోచుకొనుచునాన్వు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 
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యోహాను 8:7 => వారాయనను పటుట్వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తలయెతిత్ చూచి మీలో 

పాపము లేనివాడు మొటట్మొదట ఆమెమీద రాయి వేయవచుచ్నని వారితో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6 => ఆసకిత్విషయము సంఘమును హింసించువాడనై, ధరమ్శాసత్రమువలని 

నీతివిషయము అనిందుయ్డనై యుంటిని. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

1 పేతురు 4:4 => అపరిమితమైన ఆ దురావ్య్పారమునందు తమతో కూడ మీరు 

పరుగెతత్కపోయినందుకు వారు ఆశచ్రయ్పడుచు మిముమ్ను దూషించుచునాన్రు. 

వచనము 29 
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అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు పర్వకత్ల సమాధులను కటిట్ంచుచు, 

నీతిమంతుల గోరీలను శృంగారించుచు 

మతత్యి 12:33 => చెటుట్ మంచిదని యెంచి దాని పండును మంచిదే అని యెంచుడి; లేదా, చెటుట్ 

చెడ డ్దని యెంచి దాని పండును చెడ డ్దే అని యెంచుడి. చెటుట్ దాని పండువలన తెలియబడును. 

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యిరిమ్యా 13:27 => నీ వయ్భిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కారయ్ములను కామాతురతను 

నేనెరుగుదును; పొలములలో నునన్ మెటట్లమీద నీ హేయ కిర్యలు నాకు కనబడుచునన్వి; 

యెరూషలేమా, నీకు శర్మ, నినున్ నీవు పవితర్ పరచుకొననొలల్వు; ఇక నెంతకాలము ఈలాగు 

జరుగును?  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 6:45 => సజజ్నుడు, తన హృదయమను మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను బయటికి 

తెచుచ్ను; దురజ్నుడు చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను బయటికి తెచుచ్ను. హృదయము 

నిండియుండు దానినిబటిట్ యొకని నోరు మాటలాడును. 

2 కొరిందీయులకు 7:1 => పిర్యులారా, మనకు ఈ వాగాద్నములు ఉనన్వి గనుక దేవుని భయముతో 

పరిశుదధ్తను సంపూరిత్ చేసికొనుచు, శరీరమునకును ఆతమ్కును కలిగిన సమసత్ కలమ్షమునుండి 

మనలను పవితుర్లనుగా చేసికొందము. 
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హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

నిరగ్మకాండము 29:17 => అంతట నీవు ఆ పొటే ట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి 

దాని ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 

సంఖాయ్కాండము 8:7 => వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద 

పాపపరిహారారథ్ జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు 

గొరిగించుకొని 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మతత్యి 23:16 => అయోయ్, అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, ఒకడు దేవాలయము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారము తోడని 

ఒటుట్పెటుట్కొంటె వాడు దానికి బదుధ్డని మీరు చెపుప్దురు 

మతత్యి 25:3 => బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

లూకా 11:40 => అవివేకులారా, వెలుపలి భాగమును చేసినవాడు లోపటి భాగమును చేయలేదా? 

లూకా 20:47 => వారు విధవరాండర్ యిండల్ను దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వారు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:24 => పంపబడినవారు పరిసయుయ్లకు చెందినవారు 

1 పేతురు 3:4 => సాధువైనటిట్యు, మృదువైనటిట్యునైన గుణమను అక్షయాలంకారము గల మీ 

హృదయపు అంతరంగ సవ్భావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృషిట్కి మిగుల 

విలువగలది. 
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వచనము 30 

మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై 

యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 58:1 => తాళక బూర ఊదినటుల్ ఎలుగెతిత్ బిగగ్రగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన 

తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియజేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను 

తెలియజేయుము  

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

సంఖాయ్కాండము 19:16 => బయట పొలములో ఖడగ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను 

మనుషుయ్ని యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 

2 సమూయేలు 14:25 => ఇశార్యేలీయులందరిలో అబా ష్లోమంత సౌందరయ్ము గలవాడు ఒకడును 

లేడు; అరికాలు మొదలుకొని తలవరకు ఏ లోపమును అతనియందు లేకపోయెను. 

2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 29:16 => పవితర్పరచుటకై యాజకులు యెహోవా మందిరపు 

లోపలిభాగమునకు పోయి యెహోవా మందిరములో తమకు కనబడిన నిషిదధ్ వసుత్వులనిన్టిని 

యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసికొనిరాగా లేవీయులు వాటిని ఎతిత్ కిదోర్ను వాగులో 

పారవేసిరి. 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

మలాకీ 3:7 => మీ పితరులనాటనుండి మీరు నా కటట్డలను గైకొనక వాటిని తోర్సివేసితిరి; అయితే 

మీరు నాతటుట్ తిరిగినయెడల నేను మీతటుట్ తిరుగుదునవి సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవియయ్గా మేము దేని విషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

లూకా 11:42 => అయోయ్ పరిసయుయ్లారా, మీరు పుదీనా సదాప మొదలైన పర్తి కూరలోను 

పదియవవంతు చెలిల్ంచుచునాన్రే గాని, నాయ్యమును దేవుని పేర్మను విడిచిపెటుట్చునాన్రు. వాటిని 

మానక వీటిని చేయవలసియునన్ది 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 
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వచనము 31 

అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద మీరే సాక్షయ్ము 

చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:5 => మనుషుయ్లకు కనబడు నిమితత్ము తమ పనులనిన్యు చేయుదురు; తమ 

రక్షరేకులు వెడలుప్గాను తమ చెంగులు పెదద్విగాను చేయుదురు; 

1 సమూయేలు 16:7 => అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అతని రూపమును 

అతని యెతుత్ను లక్షయ్పెటట్కుము, మనుషుయ్లు లక్షయ్పెటుట్వాటిని యెహోవా లక్షయ్పెటట్డు; నేను అతని 

తోర్సివేసియునాన్ను. మనుషుయ్లు పైరూపమును లక్షయ్పెటుట్దురు గాని యెహోవా హృదయమును 

లక్షయ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 51:6 => నీవు అంతరంగములో సతయ్ము కోరుచునాన్వు ఆంతరయ్మున నాకు జాఞ్నము 

తెలియజేయుదువు. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

యిరిమ్యా 17:10 => ఒకని పర్వరత్ననుబటిట్ వాని కిర్యల ఫలముచొపుప్న పర్తికారము చేయుటకు 

యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరిందిర్యములను పరీకిష్ంచువాడను.  

లూకా 16:15 => ఆయన మీరు మనుషుయ్లయెదుట నీతిమంతులని అనిపించుకొనువారు గాని 

దేవుడు మీ హృదయములను ఎరుగును. మనుషుయ్లలో ఘనముగా ఎంచబడునది దేవుని దృషిట్కి 

అసహయ్ము. 

హెబీర్యులకు 4:12 => ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల 

యెటువంటి ఖడగ్ముకంటెను వాడిగా ఉండి, పార్ణాతమ్లను కీళల్ను మూలుగను విభజించునంతమటుట్కు 

దూరుచు, హృదయముయొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.  

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

Page  of 2949 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 12:35 => సజజ్నుడు తన మంచి ధననిధిలోనుండి సదివ్షయములను తెచుచ్ను; దురజ్నుడు 

తన చెడ డ్ ధననిధిలోనుండి దురివ్షయములను తెచుచ్ను. 

మతత్యి 15:19 => దురాలోచనలు నరహతయ్లు వయ్భిచారములు వేశాయ్గమనములు దొంగతనములు 

అబదధ్సాక్షయ్ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచుచ్ను 

మతత్యి 15:20 => ఇవే మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును గాని చేతులు కడుగుకొనక భోజనముచేయుట 

మనుషుయ్ని అపవితర్పరచదని చెపెప్ను. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

మారుక్ 7:22 => నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును 

కామవికారమును మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మారుక్ 7:23 => ఈ చెడ డ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళిల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని 

ఆయన చెపెప్ను.  

2 రాజులు 23:14 => ఆ పర్తిమలను తునకలుగా కొటిట్ంచి, అషేరాదేవి పర్తిమను పడగొటిట్ంచి వాటి 

సాథ్నములను నర శలయ్ములతో నింపెను. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

లూకా 11:44 => అయోయ్, మీరు కనబడని సమాధులవలె ఉనాన్రు; వాటిమీద నడుచు మనుషుయ్లు 

(అవి సమాధులని) యెరుగరనెను. 

లూకా 13:15 => అందుకు పర్భువు వేషధారులారా, మీలో పర్తివాడును విశార్ంతిదినమున తన 

యెదుద్నైనను గాడిదనైనను గాడియొదద్నుండి విపిప్, తోలుకొనిపోయి, నీళుల్ పెటుట్ను గదా. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 
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ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

రోమీయులకు 3:13 => వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు; 

వారి పెదవుల కిర్ంద సరప్విషమునన్ది 

గలతీయులకు 6:12 => శరీర విషయమందు చకక్గా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము కీర్సుత్ 

యొకక్ సిలువవిషయమై హింస పొందకుండుటకు మాతర్మే సునన్తి పొందవలెనని మిముమ్ను 

బలవంతము చేయుచునాన్రు 

కొలొసస్యులకు 2:23 => అటిట్వి సేవ్చాఛ్రాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష 

విషయములోను జాఞ్న రూపకమైనవని యెంచబడుచునన్వేగాని, శరీరేచాఛ్నిగర్హ విషయములో 

ఏమాతర్మును ఎనిన్క చేయదగినవి కావు 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

యాకోబు 3:17 => అయితే పైనుండి వచుచ్ జాఞ్నము మొటట్మొదట పవితర్మైనది, తరువాత 

సమాధానకరమైనది, మృదువైనది, సులభముగా లోబడునది, కనికరముతోను మంచి ఫలములతోను 

నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను వేషధారణయైనను లేనిదియునైయునన్ది 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

వచనము 32 

మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

లూకా 11:47 => అయోయ్, మీ పితరులు చంపిన పర్వకత్ల సమాధులను మీరు కటిట్ంచుచునాన్రు. 

లూకా 11:48 => కావున మీరు సాకుష్లై మీ పితరుల కారయ్ములకు సమమ్తించుచునాన్రు; వారు 

పర్వకత్లను చంపిరి, మీరు వారి సమాధులు కటిట్ంచుదురు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:29 => సహోదరులారా, మూలపురుషుడగు దావీదునుగూరిచ్ మీతో నేను 

ధారాళముగ మాటలాడవచుచ్ను. అతడు చనిపోయి సమాధిచేయబడెను; 

సామెతలు 14:18 => జాఞ్నము లేనివారికి మూఢతవ్మే సావ్సథ్య్ము వివేకులు జాఞ్నమును కిరీటముగా 

ధరించుకొందురు. 

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.  

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 20:4 => వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? నరపుతుర్డా, వారికి నాయ్యము తీరుచ్దువా? 

వారి పితరులు చేసిన హేయకృతయ్ములను వారికి తెలియజేయుము.  

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

రోమీయులకు 2:1 => కాబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్ మనుషుయ్డా, నీవెవడవైనను సరే నిరుతత్రుడవై యునాన్వు. 

దేని విషయములో ఎదుటి వానికి తీరుప్ తీరుచ్చునాన్వో దాని విషయములో నీవే నేరసుథ్డవని తీరుప్ 

తీరుచ్కొనుచునాన్వు; ఏలయనగా తీరుప్ తీరుచ్ నీవును అటిట్ కారయ్ములనే చేయుచునాన్వు కావా? 

వచనము 33 
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సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => మన పితరులు దోర్హులై మన దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడతలు నడచి ఆయనను విసరిజ్ంచి, ఆయన నివాసమునకు పెడముఖము పెటుట్కొని దానిని 

అలక్షయ్ముచేసిరి. 
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ఎజార్ 9:7 => మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మికిక్లి అపరాధులము; మా 

దోషములనుబటిట్ మేమును మా రాజులును మా యాజకులును అనయ్దేశముల రాజుల వశమునకును 

ఖడగ్మునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నునన్టుల్ అపప్గింపబడుటచేత మిగుల 

సిగుగ్నొందినవారమైతివిు. 

కీరత్నలు 37:14 => దీనులను దరిదుర్లను పడదోర్యుటకై యథారథ్ముగా పర్వరిత్ంచువారిని చంపుటకై 

భకిత్హీనులు కతిత్ దూసియునాన్రు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు  

కీరత్నలు 50:18 => నీవు దొంగను చూచినపుప్డు వానితో ఏకీభవించెదవు వయ్భిచారులతో నీవు 

సాంగతయ్ము చేసెదవు. 

కీరత్నలు 72:14 => కపట బలాతాక్రములనుండి అతడు వారి పార్ణమును విమోచించును. వారి 

పార్ణము అతని దృషిట్కి పిర్యముగా ఉండును. 

పర్సంగి 1:10 => ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూరిచ్ యొకడు చెపుప్ను; అదియును మనకు 

ముందుండిన తరములలో ఉండినదే. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

జెకరాయ్ 1:2 => యెహోవా మీ పితరులమీద బహుగా కోపించెను. 

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 
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లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

వచనము 34 

అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను పంపుచునాన్ను; మీరు వారిలో 

కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు, కొందరిని మీ సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ 

పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

యెహోషువ 24:22 => అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను 

కోరుకొనన్ందుకు మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

కీరత్నలు 64:8 => వారు కూలెదరు వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని 

చూచువారందరు తల ఊచుదురు  

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

యోబు 21:19 => వారి పిలల్లమీద మోపుటకై దేవుడు వారి పాపమును దాచిపెటుట్నేమో? అని మీరు 

చెపుప్చునాన్రు చేసినవారు దానిని అనుభవించునటుల్ ఆయన వారికే పర్తిఫలమిచుచ్ను గాక 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 78:8 => ఆయన యాకోబు సంతతికి శాసనములను నియమించెను ఇశార్యేలు సంతతికి 

ధరమ్శాసత్రము ననుగర్హించెను మన పితరులు తమ పుతుర్లకు దానిని తెలుపవలెనని వారికాజాఞ్పించెను  
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కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

యెషయా 30:9 => వారు తిరుగబడు జనులు అబదధ్మాడు పిలల్లు యెహోవా ధరమ్శాసత్రము 

విననొలల్ని పిలల్లు 

యెషయా 59:7 => వారి కాళుల్ పాపముచేయ పరుగెతుత్చునన్వి నిరపరాధులను చంపుటకు అవి 

తవ్రపడును వారి తలంపులు పాపహేతుకమైన తలంపులు పాడును నాశనమును వారి తోర్వలలో 

ఉనన్వి  

యెషయా 65:7 => నిశచ్యముగా మీ దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల దోషములనుబటిట్యు 

అనగా పరవ్తములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు కొండలమీద ననున్ దూషించిన 

దానినిబటిట్యు మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి పర్తికారము కొలిచి పోయుదును.  

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 5:5 => ఇశార్యేలు యొకక్ అతిశయాసప్దము అతని మీద సాక్షయ్మిచుచ్ను. ఇశార్యేలు 

వారును ఎఫార్యిము వారును తమ దోషములో చికుక్పడి తొటిర్లుల్చునాన్రు; వారితోకూడ యూదా 

వారును తొటిర్లుల్చునాన్రు. 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 
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జెకరాయ్ 11:3 => గొఱఱ్బోయల రోదన శబద్ము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా వారి అతిశయాసప్దము 

లయమాయెను. కొదమ సింహముల గరజ్నము వినబడుచునన్ది, ఏలయనగా యొరాద్ను యొకక్ 

మహారణయ్ము పాడైపోయెను. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

లూకా 3:20 => అదివరకు తాను చేసినవనిన్యు చాలవనన్టుట్ అతడు యోహానును చెరసాలలో 

వేయించెను. 

లూకా 6:23 => ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము 

పరలోకమందు గొపప్దై యుండును; వారి పితరులు పర్వకత్లకు అదే విధముగా చేసిరి. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

వచనము 35 

నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు 

చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద చిందింపబడిన నీతిమంతుల 

రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

ఆదికాండము 15:16 => అమోరీయుల అకర్మము ఇంకను సంపూరణ్ము కాలేదు గనుక నీ నాలుగవ 

తరమువారు ఇకక్డికి మరల వచెచ్దరని నిశచ్యముగా తెలిసికొనుమని అబార్ముతో చెపెప్ను. 
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సంఖాయ్కాండము 32:14 => ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 

జెకరాయ్ 5:6 => ఇదేమిటియని నేనడిగితిని. అందుకతడు ఇది కొల, ఇది బయలువెళుల్ తూము 

అనెను; మరియు లోకమంతటను జనులు ఈలాగున కనబడుదురని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 5:7 => అపుప్డు సీసపుబిళల్ను తీయగా కొలతూములో కూరుచ్నన్ యొక సతరీ కనబడెను. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

జెకరాయ్ 5:10 => వీరు ఈ తూమును ఎకక్డికి తీసికొని పోవుదురని నాతో మాటలాడుచునన్ దూతను 

నేనడుగగా 

జెకరాయ్ 5:11 => షీనారు దేశమందు దానికొక సాలను కటుట్టకు వారు పోవుచునాన్రు; అది 

సిదధ్మైనపుప్డు అకక్డ దానిని పీఠముమీద పెటిట్ యుంచుదురని అతడు నాకుతత్రమిచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 2:19 => ఒకొక్కక్ నాయ్యాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి యితర 

దేవతలను అనుసరించి పూజించుచు వాటికి సాగిలపడుచు ఉండుటవలన తమ కిర్యలలోనేమి తమ 

మూరఖ్పర్వరత్నలోనేమి దేనిని విడువక తమ పూరివ్కులకంటె మరి మిగుల చెడ డ్వారైరి. 

2 రాజులు 21:20 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడిచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి చెడునడత 

నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

Page  of 2959 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఎజార్ 10:10 => అపుప్డు యాజకుడైన ఎజార్ లేచి వారితో ఇటల్నెను మీరు ఆజఞ్ను మీరి అనయ్సతరీలను 

పెండిల్చేసికొని, ఇశార్యేలీయుల అపరాధమును ఎకుక్వ చేసితిరి. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 79:8 => మేము బహుగా కుర్ంగియునాన్ము. మా పూరువ్ల దోషములు జాఞ్పకము చేసికొని 

నీవు మామీద కోపముగా నుండకుము నీ వాతస్లయ్ము తవ్రగా మముమ్ నెదురొక్ననిముమ్  

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

కీరత్నలు 106:6 => మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కటుట్కొని 

భకిత్హీనులమైతివిు 

సామెతలు 30:15 => జలగకు ఇముమ్ ఇముమ్ అను కూతురులిదద్రు కలరు తృపిత్పడనివి మూడు 

కలవు చాలును అని పలుకనివి నాలుగు కలవు. 

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  

యెషయా 65:3 => వారు తోటలలో బలయ్రప్ణమును అరిప్ంచుచు ఇటికెలమీద ధూపము వేయుదురు 

నా భయములేక నాకు నితయ్ము కోపము కలుగజేయుచునాన్రు.  

యెషయా 65:7 => నిశచ్యముగా మీ దోషములనుబటిట్యు మీ పితరుల దోషములనుబటిట్యు 

అనగా పరవ్తములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబటిట్యు కొండలమీద ననున్ దూషించిన 

దానినిబటిట్యు మొటట్మొదట వారి ఒడిలోనే వారికి పర్తికారము కొలిచి పోయుదును.  

యిరిమ్యా 7:26 => వారు నా మాట వినకయునాన్రు చెవియొగగ్కయునాన్రు తమ మెడను వంచక 

మనసుస్ను కఠినపరచుకొనుచునాన్రు; వారు తమ పితరులకంటె మరి దుషుట్లైరి. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 
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విలాపవాకయ్ములు 5:7 => మా తండుర్లు పాపముచేసి గతించిపోయిరి మేము వారి దోషశిక్షను 

అనుభవించుచునాన్ము. 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 

యెహెజేక్లు 20:30 => కావున ఇశార్యేలీయులకు ఈ మాట పర్కటింపుము పర్భువైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ పితరుల రీతిని మీరును అపవితుర్లైతిరే వారు పెటుట్కొనిన విగర్హములను 

అనుసరించుచు మీరును వయ్భిచారులైతిరే;  

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  

దానియేలు 8:23 => వారి పర్భుతవ్ము యొకక్ అంతములో వారి యతికర్మములు సంపూరిత్ 

యగుచుండగా, కూర్రముఖము గలవాడును యుకిత్ గలవాడునై యుండి, ఉపాయము తెలిసికొను ఒక 

రాజు పుటుట్ను. 

దానియేలు 9:16 => పర్భువా, మా పాపములను బటిట్యు మా పితరుల దోషమును బటిట్యు, 

యెరూషలేము నీ జనులచుటుట్ నునన్ సకల పర్జల యెదుట నిందాసప్దమైనది. యెరూషలేము నీకు 

పర్తిషిఠ్తమైన పరవ్తము; ఆ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నీ కోపమును నీ రౌదర్మును తొలగనిమమ్ని నీ 

నీతికారయ్ములనిన్టినిబటిట్ విజాఞ్పనము చేసికొనుచునాన్ను. 

హోషేయ 10:9 => ఇశార్యేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచిచ్తివి, అచచ్ట 

వారు నిలిచియుండిరి. దురామ్రుగ్లమీద జరిగిన యుదధ్ము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా 

ఆమోసు 4:4 => బేతేలునకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయుడి, గిలాగ్లునకు పోయి మరి యెకుక్వగా 

తిరుగుబాటు చేయుడి, పర్తి పార్తఃకాలమున బలులు తెచిచ్ మూడేసి దినములకొకసారి దశమ 

భాగములను తెచిచ్ అరిప్ంచుడి. 

జెకరాయ్ 5:8 => అపుప్డతడు ఇది దోషమూరిత్యని నాతో చెపిప్ తూములో దాని పడవేసి సీసపుబిళల్ను 

తూముమీద నుంచెను. 
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మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

పర్కటన 14:15 => అపుప్డు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచిచ్ భూమి పైరు 

పండియునన్ది, కోతకాలము వచిచ్నది, నీ కొడవలి పెటిట్ కోయుమని గొపప్ సవ్రముతో ఆ 

మేఘముమీద ఆసీనుడైయునన్ వానితో చెపెప్ను 

వచనము 36 

ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 3:7 => అతడు పరిసయుయ్లలోను, సదూద్కయుయ్లలోను, అనేకులు బాపిత్సమ్ము 

పొందవచుచ్ట చూచి సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ 

చెపిప్నవాడెవడు? మారుమనసుస్నకు తగిన ఫలము ఫలించుడి 

మతత్యి 12:34 => సరప్సంతానమా, మీరు చెడ డ్వారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 

హృదయమందు నిండియుండు దానినిబటిట్ నోరు మాటలాడును గదా. 

మతత్యి 21:34 => పండల్కాలము సమీపించినపుప్డు పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు ఆ 

కాపులయొదద్కు తన దాసులనంపగా 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 
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ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 58:3 => తలిల్కడుపున పుటిట్నది మొదలుకొని భకిత్హీనులు విపరీత బుదిధ్ కలిగియుందురు 

పుటిట్నతోడనే అబదధ్ములాడుచు తపిప్పోవుదురు. 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

కీరత్నలు 58:5 => వారి సవ్రము తనకు వినబడకుండునటుల్ చెవి మూసికొనునటిట్ చెవిటి పామువలె 

వారునాన్రు. 

యెషయా 57:3 => మంతర్పర్యోగపు కొడుకులారా, వయ్భిచార సంతానమా, వేశాయ్ సంతానమా, 

మీరకక్డికి రండి.  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

లూకా 3:7 => అతడు తనచేత బాపిత్సమ్ము పొందవచిచ్న జనసమూహములను చూచి 

సరప్సంతానమా, రాబోవు ఉగర్తను తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్న వాడెవడు? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 
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మతత్యి 23:14 => మీరందులో పర్వేశింపరు, పర్వేశించువారిని పర్వేశింపనియయ్రు. 

హెబీర్యులకు 2:3 => ఇంత గొపప్ రక్షణను మనము నిరల్క్షయ్ము చేసినయెడల ఏలాగు 

తపిప్ంచుకొందుము? అటిట్ రక్షణ పర్భువు భోధించుటచేత ఆరంభమై, 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 

పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22 => నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది 

దహించును అది భూమిని దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.  

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 58:4 => వారి విషము నాగుపాము విషమువంటిది మాంతిర్కులు ఎంత నేరుప్గా 

మంతిర్ంచినను 

యెషయా 1:4 => పాపిషిఠ్ జనమా, దోషభరితమైన పర్జలారా, దుషట్సంతానమా, చెరుపుచేయు 

పిలల్లారా, మీకు శర్మ. వారు యెహోవాను విసరిజ్ంచియునాన్రు ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్దేవుని 

దూషింతురు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయియునాన్రు. 

యెషయా 20:6 => ఆ దినమున సముదర్తీర నివాసులు అషూష్రు రాజుచేతిలోనుండి 

విడిపింపబడవలెనని సహాయముకొరకు మనము పారిపోయి ఆశర్యించిన వారికి ఈలాగు 

సంభవించినదే, మనమెటుల్ తపిప్ంచుకొనగలమని చెపుప్కొందురు. 

యెషయా 59:12 => మేము చేసిన తిరుగుబాటు కిర్యలు నీ యెదుట విసత్రించియునన్వి మా 

పాపములు మామీద సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి మా తిరుగుబాటు కిర్యలు మాకు కనబడుచునన్వి. మా 

దోషములు మాకు తెలిసేయునన్వి.  
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యిరిమ్యా 44:14 => కావున తాము మరలివచిచ్ యూదా దేశములో కాపురముండవలెననన్ 

మకుక్వచేత ఐగుపుత్లో ఆగుటకై అకక్డికి వెళుల్ యూదా వారిలోని శేషము ఎవరును తపిప్ంచుకొనరు, 

శేషమేమియు ఉండదు, పారిపోవువారు గాక మరి ఎవరును తిరిగిరారు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

యెహెజేక్లు 17:15 => అయితే అతడు తనకు గుఱఱ్ములను గొపప్ సైనయ్మునిచిచ్ సహాయము 

చేయవలెనని యడుగుటకై ఐగుపుత్ దేశమునకు రాయబారులను పంపి బబులోను రాజుమీద 

తిరుగుబాటు చేసెను; అతడు వరిధ్లుల్నా? అటిట్ కిర్యలను చేసినవాడు తపిప్ంచుకొనునా? నిబంధనను 

భంగము చేసెను గనుక తపిప్ంచుకొనడు 

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మారుక్ 12:40 => విధవరాండర్ యిండుల్ దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు 

చేయుదురు. వీరు మరి విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

లూకా 6:39 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను గుర్డిడ్వాడు గుర్డిడ్వానికి దారి 

చూపగలడా? వారిదద్రును గుంటలో పడుదురు గదా. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40 => ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్షయ్మిచిచ్ మీరు 

మూరు ఖ్లగు ఈ తరమువారికి వేరై రక్షణ పొందుడని వారిని హెచచ్రించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:3 => అపుప్డు పౌలు మోపెడు పులల్లేరి నిపుప్లమీద వేయగా ఒక 

సరప్ము కాకకు బయటికి వచిచ్ అతని చెయియ్పటెట్ను 
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రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

1 కొరిందీయులకు 6:10 => దొంగలైనను లోభులైనను తార్గుబోతులైనను దూషకులైనను 

దోచుకొనువారైనను దేవుని రాజయ్మునకు వారసులు కానేరరు. 

గలతీయులకు 5:9 => పులిసిన పిండి కొంచెమైనను ముదద్ అంతయు పులియచేయును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

వచనము 37 

యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు పంపబడినవారిని రాళల్తో 

కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ 

పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు ఒలల్కపోతిరి. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 
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యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 12:3 => ఇందుచేత దేవుని ఆతమ్వలన మాటలాడువాడెవడును యేసు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్డనియు, పరిశుదాధ్తమ్వలన తపప్ ఎవడును యేసు పర్భువని చెపప్లేడనియు నేను 

మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:5 => మరియు పరిచరయ్లు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని పర్భువు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:6 => నానా విధములైన కారయ్ములు కలవు గాని అందరిలోను అనిన్టిని 

జరిగించు దేవుడు ఒకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 
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ఎఫెసీయులకు 4:8 => అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, చెరను చెరగా పటుట్కొనిపోయి 

మనషుయ్లకు ఈవులను అనుగర్హించెనని చెపప్బడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 4:9 => ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొకక్ కిర్ంది భాగములకు 

దిగెననియు అరథ్మిచుచ్చునన్ది గదా. 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

ఎఫెసీయులకు 4:12 => అనగా కీర్సుత్నకు కలిగిన సంపూరణ్తకు సమానమైన సంపూరణ్త 

కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:27 => ఆ దినములయందు పర్వకత్లు యెరూషలేమునుండి 

అంతియొకయకు వచిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:32 => మరియు యూదాయు సీలయుకూడ పర్వకత్లై యుండినందున 

పెకుక్మాటలతో సహోదరులనాదరించి సిథ్రపరచిరి. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

సామెతలు 11:30 => నీతిమంతులు ఇచుచ్ ఫలము జీవవృక్షము జాఞ్నము గలవారు ఇతరులను 

రకిష్ంచుదురు 

1 కొరిందీయులకు 2:6 => పరిపూరుణ్లైనవారి మధయ్ జాఞ్నమును బోధించుచునాన్ము, అది యీ లోక 

జాఞ్నము కాదు, నిరరథ్కులై పోవుచునన్ యీ లోకాధికారుల జాఞ్నమును కాదుగాని 
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1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

కొలొసస్యులకు 1:28 => పర్తి మనుషుయ్ని కీర్సుత్నందు సంపూరుణ్నిగా చేసి ఆయన యెదుట 

నిలువబెటట్వలెనని, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో మేము పర్తి మనుషుయ్నికి బుదిధ్చెపుప్చు, పర్తి 

మనుషుయ్నికి బోధించుచు, ఆయనను పర్కటించుచునాన్ము. 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:16 => ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱఱ్లను పంపినటుట్ నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను 

గనుక పాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిషక్పటులునై యుండుడి. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1 => సౌలు ఇంకను పర్భువుయొకక్ శిషుయ్లను బెదరించుటయును 

హతయ్చేయుటయును తనకు పార్ణాధారమైనటుట్ పర్ధానయాజకుని యొదద్కు వెళిల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 
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హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

నాయ్యాధిపతులు 9:24 => అతడు తన సహోదరులను చంపునటుల్ అతని చేతులను బలపరచిన 

షెకెము యజమానుల మీదికిని వచుచ్నటుల్ను, వారు చేసిన పార్ణహతయ్ వారిమీద వచుచ్నటుల్ను, 

దేవుడు అబీమెలెకునకును షెకెము యజమానులకును వైరము కలుగుటకై వారి మీదికి దురాతమ్ను 

పంపెను. అపుప్డు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి. 

2 రాజులు 1:10 => అందుకు ఏలీయా నేను దైవజనుడనైతే అగిన్ ఆకాశమునుండి దిగివచిచ్ నినున్ నీ 

యేబదిమందిని దహించును గాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెపప్గా, అగిన్ 

ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను. 

2 రాజులు 21:10 => కాగా యెహోవా తన సేవకులైన పర్వకత్ల దావ్రా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

నెహెమాయ్ 8:1 => ఏడవ నెల రాగా ఇశార్యేలీయులు తమ పటట్ణములలో నివాసులై యుండిరి. 

అపుప్డు జనులందరును ఏక మనసుక్లై, నీటి గుమమ్ము ఎదుటనునన్ మైదానమునకు వచిచ్ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును తెమమ్ని ఎజార్ అను శాసిత్తో చెపప్గా 
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నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 11:21 => కావున నీవు మాచేత చావకుండునటుల్ యెహోవా నామమున 

పర్వచింపకూడదని చెపుప్ అనాతోతు వారినిగూరిచ్ యెహోవా ఇటల్ని సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 19:4 => ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ సథ్లములో అపచారము చేసియునాన్రు, 

వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము వేసి 

నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును నింపిరి  

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 
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యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 14:10 => బంటౌర్తును పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొటిట్ంచెను. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 26:52 => యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే 

నశింతురు. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

మారుక్ 12:9 => కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను 

సంహరించి, యితరులకు ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

Page  of 2973 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 11:29 => మరియు జనులు గుంపులుగా కూడినపుప్డు ఆయన యీలాగు చెపప్సాగెను ఈ 

తరమువారు దుషట్తరమువారై యుండి సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు. అయితే యోనాను గూరిచ్న 

సూచక కిర్యయే గాని మరి ఏ సూచక కిర్యయు వీరికి అనుగర్హింపబడదు. 

లూకా 12:11 => వారు సమాజమందిరముల పెదద్ల యొదద్కును అధిపతుల యొదద్కును అధికారుల 

యొదద్కును మిముమ్ను తీసికొనిపోవునపుప్డు మీరుఏలాగు ఏమి ఉతత్రమిచెచ్దమా, యేమి 

మాటలాడుదుమా అని చింతింపకుడి, 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 17:18 => నీవు ననున్ లోకమునకు పంపిన పర్కారము నేనును వారిని లోకమునకు 

పంపితిని. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1 => ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొపప్ హింస 

కలిగినందున, అపొసత్లులు తపప్ అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 
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రోమీయులకు 10:21 => ఇశార్యేలు విషయమైతే అవిధేయులై యెదురాడు పర్జలకు నేను 

దినమంతయు నాచేతులు చాచితిని అని చెపుప్చునాన్డు. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

గలతీయులకు 4:29 => అపుప్డు శరీరమునుబటిట్ పుటిట్నవాడు ఆతమ్నుబటిట్ పుటిట్నవానిని ఏలాగు 

హింసపెటెట్నో యిపుప్డును ఆలాగే జరుగుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 3:5 => ఈ మరమ్మిపుప్డు ఆతమ్ మూలముగా దేవుని పరిశుదుధ్లగు అపొసత్లులకును 

పర్వకత్ లకును బయలుపరచబడి యునన్టుట్గా పూరవ్కాలములయందు మనుషుయ్లకు 

తెలియపరచబడలేదు. 

2 తిమోతి 3:12 => కీర్సుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో బర్దకనుదేద్శించు వారందరు హింస పొందుదురు. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

యాకోబు 5:10 => నా సహోదరులారా, పర్భువు నామమున బోధించిన పర్వకత్లను, 

శర్మానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెటుట్కొనుడి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

వచనము 38 

ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 
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ఆదికాండము 9:5 => మరియు మీకు పార్ణమైన మీ రకత్మునుగూరిచ్ విచారణ చేయుదును; 

దానిగూరిచ్ పర్తి జంతువును నరులను విచారణ చేయుదును; పర్తి నరుని పార్ణమునుగూరిచ్ వాని 

సహోదరుని విచారణ చేయుదును. 

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:8 => యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీసిన దోషమును మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.  

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 
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యిరిమ్యా 2:34 => మరియు నిరోధ్షులైన దీనుల పార్ణరకత్ము నీ బటట్ చెంగులమీద కనబడుచునన్ది; 

కనన్ములలోనే కాదు గాని నీ బటట్లనిన్టిమీదను కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:13 => దానిలో నీతిమంతుల రకత్మును ఓడిచ్న దాని పర్వకత్ల 

పాపములనుబటిట్యు దాని యాజకుల దోషమునుబటిట్యు  

విలాపవాకయ్ములు 4:14 => జనులు వీధులలో అంధులవలె తిరుగులాడెదరు వారు రకత్ము అంటిన 

అపవితుర్లు ఎవరును వారి వసత్రములను ముటట్కూడదు. 

పర్కటన 18:24 => మరియు పర్వకత్ల యొకక్యు, పరిశుదుధ్ల యొకక్యు, భూమిమీద వధింపబడిన 

వారందరి యొకక్యు రకత్ము ఆ పటట్ణములో కనబడెననెను. 

ఆదికాండము 4:8 => కయీను తన తముమ్డైన హేబెలుతో మాటలాడెను. వారు పొలములో 

ఉనన్పుప్డు కయీను తన తముమ్డైన హేబెలు మీదపడి అతనిని చంపెను. 

హెబీర్యులకు 11:4 => విశావ్సమునుబటిట్ హేబెలు కయీనుకంటె శేర్షఠ్మైన బలి దేవునికి 

అరిప్ంచెను. దేవుడతని అరప్ణలనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచిచ్నపుప్డు అతడు ఆ విశావ్సమునుబటిట్ 

నీతిమంతుడని సాక్షయ్ము పొందెను . అతడు మృతినొందియు ఆ విశావ్సము దావ్రా 

మాటలాడుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

1 యోహాను 3:11 => మనమొకని నొకడు పేర్మింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన 

వరత్మానమేగదా 

Page  of 2977 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

2 దినవృతాత్ంతములు 24:20 => అపుప్డు దేవుని ఆతమ్ యాజకుడగు యెహోయాదా కుమారుడైన 

జెకరాయ్మీదికి రాగా అతడు జనులయెదుట నిలువబడి మీరెందుకు యెహోవా ఆజఞ్లను మీరుచునాన్రు? 

మీరు వరిధ్లల్రు; మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచితిరి గనుక ఆయన మిముమ్ను విసరిజ్ంచియునాన్డని 

దేవుడు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

జెకరాయ్ 1:1 => దరాయ్వేషు ఏలుబడియందు రెండవ సంవతస్రము ఎనిమిదవ నెలలో యెహోవా 

వాకుక్ పర్వకత్యు ఇదోద్కు పుటిట్న బెరకాయ్ కుమారుడునైన జెకరాయ్కు పర్తయ్క్షమై సెలవిచిచ్నదేమనగా 

లూకా 11:51 => కాబటిట్ లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని, అనగా హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని 

బలిపీఠమునకును మందిరమునకును మధయ్ను నశించిన జెకరాయ్ రకత్మువరకు చిందింపబడిన 

పర్వకత్లందరి రకత్ము నిమితత్ము ఈ తరమువారు విచారింపబడుదురు; నిశచ్యముగా ఈ 

తరమువారు ఆ రకత్ము నిమితత్ము విచారింపబడుదురని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 32:34 => కాబటిట్ నీవు వెళిల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పర్జలను నడిపించుము. 

ఇదిగో నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్ను. నేను వచుచ్ దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి 

రపిప్ంచెదనని మోషేతో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

Page  of 2978 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

2 రాజులు 9:7 => కాబటిట్ నా సేవకులైన పర్వకత్లను హతము చేసినదానిని బటిట్యు, యెహోవా 

సేవకులందరిని హతము చేసిన దానినిబటిట్యు, యెజెబెలునకు పర్తికారము చేయునటుల్ నీవు నీ 

యజమానుడైన అహాబు సంతతివారిని హతముచేయుము. 

2 రాజులు 11:11 => కాపు కాయు వారిలో పర్తి మనిషి తన తన ఆయుధములను చేతపటుట్కొని 

బలిపీఠము చెంతను మందిరము చెంతను మందిరము కుడికొన మొదలుకొని యెడమ కొనవరకు 

రాజు చుటుట్ నిలిచిరి. 

2 రాజులు 16:14 => మరియు యెహోవా సనిన్ధినునన్ యితత్డి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి 

సథ్లమునుండి అనగా తాను కటిట్ంచిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధయ్నుండి 

తీయించి, తాను కటిట్ంచిన దాని ఉతత్ర పారశ్వ్మందు దానిని ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => యెహోవా మనమీదికి అపరాధశిక్ష రపిప్ంచునటుల్ మీరు 

చేసియునాన్రు. చెరపటిట్న వీరిని మీరు ఇకక్డికి రపిప్ంపకూడదు. మన పాపములను అపరాధములను 

పెంపుజేయుటకు మీరు పూనుకొనియునాన్రు ; మన అపరాధము అధికమైయునన్ది . 

ఇశార్యేలువారమైన మన మీద మహోగర్త రేగియునన్ది. 

కీరత్నలు 9:12 => ఆయన రకాత్పరాధమునుగూరిచ్ విచారణ చేయునపుప్డు బాధపరచబడువారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనును వారి మొఱఱ్ను ఆయన మరువడు. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 79:3 => ఒకడు నీళుల్పోసినటుల్ యెరూషలేముచుటుట్ వారి రకత్ము పారబోసియునాన్రు 

వారిని పాతిపెటుట్వారెవరును లేరు.  

పర్సంగి 7:15 => నా వయ్రథ్సంచారముల కాలములో నేను వీటిననిన్టిని చూచితిని; నీతి ననుసరించి 

నశించిన నీతిమంతులు కలరు. దురామ్రుగ్లై యుండియు చిరాయువులైన దుషుట్లును కలరు. 
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యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 14:21 => వారు పెరిగి భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొని పటట్ణములతో లోకమును 

నింపకుండునటుల్ తమ పితరుల దోషమునుబటిట్ అతని కుమారులను వధించుటకు దొడిడ్ సిదధ్పరచుడి. 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 19:4 => ఏలయనగా వారు ననున్ విసరిజ్ంచి యీ సథ్లములో అపచారము చేసియునాన్రు, 

వారైనను వారి తండుర్లైనను యూదా రాజులైనను ఎరుగని అనయ్దేవతలకు దానిలో ధూపము వేసి 

నిరపరాధుల రకత్ముచేత ఈ సథ్లమును నింపిరి  

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యెహెజేక్లు 9:9 => ఆయన నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలు వారి యొకక్యు యూదావారి 

యొకక్యు దోషము బహు ఘోరముగా ఉనన్ది; వారు యెహోవా దేశమును విసరిజ్ంచెననియు ఆయన 
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మముమ్ను కానడనియు ననుకొని, దేశమును హతయ్తోను పటట్ణమును తిరుగుబాటుతోను 

నింపియునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 11:6 => ఈ పటట్ణములో మీరు బహుగా హతయ్ జరిగించితిరి, మీచేత హతులైన 

వారితో వీధులు నిండియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 22:2 => నరపుతుర్డా, పార్ణహాని చేయు ఈ పటట్ణమునకు నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? 

దానికి నీవు తీరుప్ తీరుచ్నెడల అదిచేయు హేయకిర్యలనిన్టిని దానికి తెలియజేసి యీలాగున 

పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 24:6 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ 

పటట్ణమునకు శర్మ; మడిడ్గల కుండా, మానకుండ మడిడ్గలిగియుండు కుండా, నీకు శర్మ; చీటి దాని 

వంతున పడలేదు, వండినదానిని ముకక్వెంబడి ముకక్గా దానిలోనుండి తీసికొనిరముమ్. 

హోషేయ 4:2 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుటయు అబదధ్మాడుటయు హతయ్ చేయుటయు 

దొంగిలించుటయు వయ్భిచరించుటయు వాడుకయెయ్ను; జనులు కనన్ము వేసెదరు, మానక నరహతయ్ 

చేసెదరు. 

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 
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మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

యోహాను 10:31 => యూదులు ఆయనను కొటట్వలెనని మరల రాళుల్చేత పటుట్కొనగా 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

Page  of 2982 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 

వచనము 39 

ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:34 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 12:21 => మరియు యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

యెహెజేక్లు 12:22 => నరపుతుర్డా దినములు జరిగిపోవుచునన్వి, పర్తి దరశ్నము 

నిరరథ్కమగుచునన్ది అని ఇశార్యేలీయుల దేశములో మీరు చెపుప్కొను సామెత యేమిటి? 

యెహెజేక్లు 12:23 => కావున నీవు వారికి ఈ మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇకమీదట ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని 

నిరరథ్కము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుము దినములు వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము 

నెరవేరును 

యెహెజేక్లు 12:24 => వయ్రథ్మైన దరశ్నమైనను ఇచచ్కములాడు సోదెగాండర్ మాటలైనను 

ఇశార్యేలీయులలో ఇకను ఉండవు. 

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 12:26 => మరల యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను 
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యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 13:30 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

లూకా 21:32 => అవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

లేవీయకాండము 26:39 => మీలో మిగిలినవారు మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ 

కీష్ణించిపోయెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:9 => వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ 

దేవుడనైన యెహోవాయగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు 

నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

యిరిమ్యా 1:16 => అపుప్డు యెరూషలేము వారు ననున్ విడిచి అనయ్దేవతలకు ధూపము వేసి, 

తమచేతులు రూపించిన వాటికి నమసక్రించుటయను తమ చెడుతనమంతటినిబటిట్ నేను 

వారినిగూరిచ్న నా తీరుప్లు పర్కటింతును. 
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యిరిమ్యా 7:29 => తనకు కోపము తెపిప్ంచు తరమువారిని యెహోవా విసరిజ్ంచి 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు; సీయోనూ నీ తలవెండుర్కలను కతిత్రించుకొనుము, వాటిని పారవేయుము, 

చెటుల్లేని మెటట్లమీద పర్లాపవాకయ్ మెతుత్ము. 

యెహెజేక్లు 18:2 => తండుర్లు దార్క్షకాయలు తినగా పిలల్ల పళుల్ పులిసెనని మీరు చెపుప్చు 

వచెచ్దరే; ఇశార్యేలీయుల దేశమునుగూరిచ్ ఈ సామెత మీరెందుకు పలికెదరు? 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:16 => ఈ తరమువారిని దేనితో పోలుచ్దును? సంత వీధులలో కూరుచ్నియుండి 

మతత్యి 12:41 => నీనెవెవారు యోనా పర్కటన విని మారుమనసుస్ పొందిరి గనుక విమరశ్ 

సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరసాథ్పన చేతురు. ఇదిగో 

యోనాకంటె గొపప్వాడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. 

లూకా 9:41 => అందుకు యేసు విశావ్సములేని మూరఖ్తరము వారలారా, నేనెంతకాలము మీతో 

కూడ ఉండి మిముమ్ను సహింతును? నీ కుమారుని ఇకక్డికి తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 
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వచనము 1 

యేసు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆ దేవాలయపు కటట్డములు 

ఆయనకు చూపింపవచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 4:14 => యెరూషలేమా, నీవు రకిష్ంపబడునటుల్ నీ హృదయములోనుండి చెడుతనము 

కడిగివేసికొనుము, ఎనాన్ళల్వరకు నీ దుషాట్భిపార్యములు నీకు కలిగియుండును? 

యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 

లూకా 13:34 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచు, నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చు ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను తన రెకక్లకిర్ంద ఏలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే ఎనోన్ మారులు నేను నీ పిల్లలను చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని 

మీరొలల్కపోతిరి. 

పర్కటన 11:8 => వారి శవములు ఆ మహాపటట్ణపు సంతవీధిలో పడియుండును; వానికి ఉపమాన 

రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు పేరు; అచచ్ట వారి పర్భువు కూడ సిలువవేయబడెను. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

మతత్యి 21:35 => ఆ కాపులు అతని దాసులను పటుట్కొని, యొకని కొటిట్రి యొకని చంపిరి, 

మరియొకనిమీద రాళుల్ రువివ్రి. 

మతత్యి 21:36 => మరల అతడు మునుపటికంటె ఎకుక్వమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు 

వీరిని ఆ పర్కారమే చేసిరి. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 24:21 => అందుకు వారతనిమీద కుటర్చేసి, రాజు మాటనుబటిట్ యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములోపల రాళుల్ రువివ్ అతని చావగొటిట్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 24:22 => ఈ పర్కారము రాజైన యోవాషు జెకరాయ్ తండిర్యైన 

యెహోయాదా తనకు చేసిన ఉప కారమును మరచినవాడై అతని కుమారుని చంపించెను; అతడు 

చనిపోవునపుప్డు యెహోవా దీని దృషిట్ంచి దీనిని విచారణలోనికి తెచుచ్నుగాక యనెను. 

నెహెమాయ్ 9:26 => అయినను వారు అవిధేయులై నీమీద తిరుగుబాటుచేసి, నీ ధరమ్శాసత్రమును 

లక్షయ్పెటట్క తోర్సివేసి, నీతటుట్ తిరుగవలెనని తమకు పర్కటన చేసిన నీ పర్వకత్లను చంపి నీకు బహుగా 

విసుకు పుటిట్ంచిరి. 

యిరిమ్యా 2:30 => నేను మీ పిలల్లను హతము చేయుట వయ్రథ్మే; వారు శిక్షకు లోబడరు; 

నాశనవాంఛగల సింహమువలె మీ ఖడగ్ము మీ పర్వకత్లను సంహరించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 26:23 => వారు ఐగుపుత్లోనుండి ఊరియాను తీసికొనివచిచ్ రాజైన యెహోయాకీమునొదద్ 

చేరచ్గా, ఇతడు ఖడగ్ముతో అతని చంపి సామానయ్జనుల సమాధిలో అతని కళేబరమును వేయించెను. 

మారుక్ 12:3 => వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

మారుక్ 12:4 => మరల అతడు మరియొక దాసుని వారియొదద్కు పంపగా, వారు వాని తల 

గాయముచేసి అవమానపరచిరి. 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

లూకా 20:11 => మరల అతడు మరియొక దాసుని పంపగా వారు వానిని కొటిట్ అవమానపరచి, 

వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

లూకా 20:12 => మరలనతడు మూడవవాని పంపగా వారు వానిని గాయపరచి వెలుపలికి 

తోర్సివేసిరి. 
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లూకా 20:13 => అపుప్డా దార్క్షతోట యజమానుడు నేనేమిచేతును? నా పిర్యకుమారుని 

పంపుదును; ఒకవేళ వారు అతని సనామ్నించెదరనుకొనెను. 

లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51 => ముషక్రులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాకయ్మునకు 

లోపరచనొలల్ని వారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

పర్కటన 11:7 => వారు సాక్షయ్ము చెపుప్ట ముగింపగానే అగాధములోనుండి వచుచ్ కూర్రమృగము 

వారితో యుదధ్ము చేసి జయించి వారిని చంపును. 

పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:15 => వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులయందును తన 

నివాససథ్లమందును కటాక్షము గలవాడై వారియొదద్కు తన దూతలదావ్రా వరత్మానము పంపుచు 

వచెచ్ను. ఆయన 

2 దినవృతాత్ంతములు 36:16 => పెందలకడ లేచి పంపుచువచిచ్నను వారు దేవుని దూతలను 

ఎగతాళిచేయుచు, ఆయన వాకయ్ములను తృణీకరించుచు, ఆయన పర్వకత్లను హింసించుచు రాగా, 

నివారింప శకయ్ముకాకుండ యెహోవా కోపము ఆయన జనులమీదికి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 81:8 => నా పర్జలారా, ఆలంకిపుడి నేను మీకు సంగతి తెలియజేతును అయోయ్ 

ఇశార్యేలూ, నీవు మా మాట వినినయెడల ఎంత మేలు! 
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కీరత్నలు 81:9 => అనుయ్ల దేవతలలో ఒకటియును నీలో ఉండకూడదు అనుయ్ల దేవతలలో 

ఒకదానికిని నీవు పూజ చేయకూడదు. 

కీరత్నలు 81:10 => ఐగుపీత్యుల దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనగు యెహోవాను నేనే 

నీ నోరు బాగుగా తెరువుము నేను దాని నింపెదను. 

కీరత్నలు 81:11 => అయినను నా పర్జలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి ఇశార్యేలీయులు నా మాట 

వినకపోయిరి. 

యిరిమ్యా 6:16 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మారగ్ములలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన 

మారగ్ములనుగూరిచ్ విచారించుడి, మేలు కలుగు మారగ్మేది అని యడిగి అందులో నడుచుకొనుడి, 

అపుప్డు మీకు నెమమ్ది కలుగును. అయితే వారు మేము అందులో నడుచుకొనమని చెపుప్చునాన్రు.  

యిరిమ్యా 6:17 => మిముమ్ను కాపుకాయుటకు నేను కావలివారిని ఉంచియునాన్ను; ఆలకించుడి, 

వారు చేయు బూరధవ్ని వినబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 11:7 => ఐగుపుత్లోనుండి మీ పితరులను రపిప్ంచిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు 

నేను గటిట్గాను ఖండితముగాను చెపుప్చు వచిచ్తిని; నా మాట వినుడి అని పెందలకడ లేచి చెపుప్చు 

వచిచ్తిని 

యిరిమ్యా 11:8 => అయినను వారు తమ దుషట్హృదయములో పుటుట్ మూరఖ్తచొపుప్న నడుచుచు 

వినకపోయిరి; చెవియొగిగ్నవారు కాకపోయిరి, వారు అనుసరింపవలెనని నేను వారికాజాఞ్పించిన యీ 

నిబంధన మాటలనిన్టిననుసరించి నడువలేదు గనుక నేను ఆ నిబంధనలోని వాటిననిన్టిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 25:3 => ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన యోషీయా పదుమూడవ 

సంవతస్రము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవతస్రములు యెహోవా వాకుక్ నాకు 

పర్తయ్క్షమగుచు వచెచ్ను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు పర్కటించుచు వచిచ్నను మీరు 

వినకపోతిరి. 
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యిరిమ్యా 25:4 => మీచేతి పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచకుండునటుల్ను, నేను మీకు ఏ 

బాధయు కలుగజేయకుండునటుల్ను, అనయ్దేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, 

వాటికి నమసాక్రము చేయుటయు మాని,  

యిరిమ్యా 25:5 => మీరందరు మీ చెడ డ్మారగ్మును మీ దుషట్ కిర్యలను విడిచిపెటిట్ తిరిగినయెడల, 

యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నితయ్నివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని 

చెపుప్టకై,  

యిరిమ్యా 25:6 => యెహోవా పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన తన సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు వచిచ్నను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగగ్కుంటిరి. 

యిరిమ్యా 25:7 => అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీచేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుటిట్ంచి 

మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతిరని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

యిరిమ్యా 35:15 => మరియు పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులనందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు పర్తివాడును తన దురామ్రగ్తను విడిచి మీ కిర్యలను చకక్పరచుకొనినయెడలను, 

అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నుండినయెడలను, నేను మీకును మీ 

పితరులకును ఇచిచ్న దేశములో మీరు నివసింతురని నేను పర్కటించితిని గాని మీరు చెవియొగగ్క నా 

మాట వినకపోతిరి 

యిరిమ్యా 42:9 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మనవి చేయుటకై మీరు ననున్ 

పంపితిరి గదా? ఆయన సెలవిచుచ్నదేమనగా 

యిరిమ్యా 42:10 => నేను మీకు చేసిన కీడునుగూరిచ్ సంతాపమొందియునాన్ను, మీరు 

తొందరపడక యీ దేశములో కాపురమునన్యెడల, పడగొటట్క నేను మిముమ్ను సాథ్పింతును, 

పెలల్గింపక నాటెదను.  

యిరిమ్యా 42:11 => మీరు బబులోను రాజునకు భయపడుచునాన్రే; అతనికి భయపడకుడి, అతని 

చేతిలోనుండి మిముమ్ను తపిప్ంచి మిముమ్ను రకిష్ంచుటకు నేను మీకు తోడైయునాన్ను, అతనికి 

భయపడకుడి, 
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యిరిమ్యా 42:12 => మరియు అతడు మీయెడల జాలిపడి మీ సవ్దేశమునకు మిముమ్ను పంపునటుల్ 

మీయెడల నేనతనికి జాలి పుటిట్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 42:13 => అయితే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మాట విననివారై యీ దేశమందు 

కాపురముండకమనము ఐగుపుత్ దేశమునకు వెళుల్దము,  

యిరిమ్యా 44:4 => మరియు నేను పెందలకడ లేచి పర్వకత్లైన నా సేవకులందరిని మీయొదద్కు 

పంపుచు, నాకసహయ్మైన యీ హేయకారయ్మును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెపుప్చు వచిచ్తిని 

గాని  

జెకరాయ్ 1:4 => మీరు మీ పితరులవంటివారై యుండవదుద్; పూరివ్కులైన పర్వకత్లు సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మీ దురామ్రగ్తను మీ దుష కిర్యలను మాని తిరుగుడని 

వారికి పర్కటించినను వారు వినకపోయిరి, నా మాట ఆలకించకపోయిరి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:11 => పకిష్రాజు తన గూడు రేపి తన పిలల్లపైని అలాల్డుచు రెకక్లు 

చాపుకొని వాటిని పటుట్కొని తన రెకక్లమీద వాటిని మోయునటుల్ యెహోవా వానిని నడిపించెను.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:12 => యెహోవా మాతర్ము వాని నడిపించెను అనుయ్లయొకక్ దేవుళల్లో 

ఏ దేవుడును ఆయనతోకూడ ఉండలేదు. 

రూతు 2:12 => యెహోవా నీవు చేసినదానికి పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు వచిచ్తివి ; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన 

బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. 

కీరత్నలు 17:8 => నీ కృపాతిశయములను చూపుము. 

కీరత్నలు 36:7 => దేవా, నీ కృప యెంతో అమూలయ్మైనది నరులు నీ రెకక్ల నీడను 

ఆశర్యించుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 63:7 => నీవు నాకు సహాయకుడవై యుంటివి నీ రెకక్ల చాటున శరణుజొచిచ్ ఉతాస్హధవ్ని 

చేసెదను.  
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కీరత్నలు 91:4 => ఆయన తన రెకక్లతో నినున్ కపుప్ను ఆయన రెకక్లకిర్ంద నీకు ఆశర్యము 

కలుగును ఆయన సతయ్ము, కేడెమును డాలునైయునన్ది.  

మతత్యి 22:3 => ఆ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన వారిని రపిప్ంచుటకు అతడు తన దాసులను 

పంపినపుప్డు వారు రానొలల్కపోయిరి. 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

సామెతలు 1:25 => నేను చెపిప్న బోధ యేమియు మీరు వినక తోర్సివేసితిరి నేను గదిద్ంపగా 

లోబడకపోతిరి. 

సామెతలు 1:26 => కాబటిట్ మీకు అపాయము కలుగునపుప్డు నేను నవెవ్దను మీకు భయము 

వచుచ్నపుప్డు నేను అపహాసయ్ము చేసెదను 

సామెతలు 1:27 => భయము మీమీదికి తుపానువలె వచుచ్నపుప్డు సుడిగాలి వచుచ్నటుల్ మీకు 

అపాయము కలుగునపుప్డు మీకు కషట్మును దుఃఖమును పార్పిత్ంచునపుప్డు నేను అపహాసయ్ము 

చేసెదను. 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

సామెతలు 1:29 => జాఞ్నము వారికి అసహయ్మాయెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగియుండుట వారికిషట్ము లేకపోయెను. 

సామెతలు 1:30 => నా ఆలోచన విననొలల్కపోయిరి నా గదిద్ంపును వారు కేవలము తృణీకరించిరి. 

సామెతలు 1:31 => కాబటిట్ వారు తమ పర్వరత్నకు తగిన ఫలము ననుభవించెదరు తమకు 

వెకక్సమగువరకు తమ ఆలోచనలను అనుసరించెదరు 

యెషయా 50:2 => నేను వచిచ్నపుప్డు ఎవడును లేకపోనేల? నేను పిలిచినపుప్డు ఎవడును 

ఉతత్రమియయ్కుండనేల? నా చెయియ్ విమోచింపలేనంత కురచయై పోయెనా? విడిపించుటకు నాకు 

శకిత్లేదా? నా గదిద్ంపుచేత సముదర్మును ఎండబెటుట్దును నదులను ఎడారిగా చేయుదును నీళుల్ 

లేనందున వాటి చేపలు కంపుకొటిట్ దాహముచేత చచిచ్పోవును.  
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హోషేయ 11:2 => పర్వకత్లు వారిని పిలిచినను బయలుదేవతలకు వారు బలులనరిప్ంచిరి, 

విగర్హములకు ధూపము వేసిరి. 

హోషేయ 11:7 => ననున్ విసరిజ్ంచవలెనని నా జనులు తీరామ్నము చేసికొనియునాన్రు; 

మహోనన్తుని తటుట్ చూడవలెనని పర్వకత్లు పిలిచినను చూచుటకు ఎవడును యతన్ము చేయడు 

లూకా 14:17 => విందుకాలమందు అతడు ఇపుప్డు సిదధ్మైయునన్ది, రండని పిలువబడినవారితో 

చెపుప్టకు తన దాసుని పంపెను. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళిల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 

లూకా 15:28 => అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళల్నొలల్క పోయెను గనుక అతని తండిర్ 

వెలుపలికి వచిచ్ (లోపలికి రమమ్ని) బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

లూకా 19:15 => అతడా రాజయ్ము సంపాదించుకొని తిరిగివచిచ్నపుప్డు, పర్తివాడును 

వాయ్పారమువలన ఏమేమి సంపాదించెనో తెలిసికొనుటకై తాను సొమిమ్చిచ్న దాసులను తనయొదద్కు 

పిలువుమని ఆజాఞ్పించెను. 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 
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లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

లూకా 19:23 => నీవెందుకు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ నుంచలేదు? అటుల్ 

చేసియుండినయెడల నేను వచిచ్ వడిడ్తో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెపిప్ 

లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:27 => మరియు నేను తముమ్ను ఏలుటకు ఇషట్ములేని నా శతుర్వులను ఇకక్డికి 

తీసికొనివచిచ్ నాయెదుట సంహరించుడని చెపెప్ను. 

లూకా 19:28 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ యెరూషలేమునకు వెళల్వలెనని ముందు సాగిపోయెను. 

లూకా 19:29 => ఆయన ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ అను గార్మముల 

సమీపమునకు వచిచ్నపుప్డు, తన శిషుయ్లనిదద్రిని పిలిచి 

లూకా 19:30 => మీరు ఎదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; అందులో మీరు పర్వేశింపగానే 

కటట్బడియునన్ ఒక గాడిదపిలల్ మీకు కనబడును; దానిమీద ఏ మనుషుయ్డును ఎనన్డు కూరుచ్ండలేదు 

లూకా 19:31 => ఎవరైనను మీరెందుకు దీని విపుప్చునాన్రని మిముమ్ నడిగినయెడల ఇది 

పర్భువునకు కావలసియునన్దని అతనితో చెపుప్డని చెపిప్ వారిని పంపెను. 
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లూకా 19:32 => పంపబడిన వారు వెళిల్, ఆయన తమతో చెపిప్నటే ట్ కనుగొని 

లూకా 19:33 => ఆ గాడిదపిలల్ను విపుప్చుండగా దాని యజమానులు మీరు, గాడిదపిలల్ను ఎందుకు 

విపుప్చునాన్రని వారినడిగిరి. 

లూకా 19:34 => అందుకు వారు ఇది పర్భువునకు కావలసియునన్దనిరి. 

లూకా 19:35 => తరువాత వారు యేసునొదద్కు దానిని తోలుకొని వచిచ్, ఆ గాడిదపిలల్మీద తమ 

బటట్లువేసి, యేసును దానిమీద ఎకిక్ంచి, 

లూకా 19:36 => ఆయన వెళుల్చుండగా తమ బటట్లు దారిపొడుగున పరచిరి. 

లూకా 19:37 => ఒలీవలకొండనుండి దిగుచోటికి ఆయన సమీపించుచునన్పుప్డు శిషుయ్ల 

సమూహమంతయు సంతోషించుచు  

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

లూకా 19:39 => ఆ సమూహములో ఉనన్ కొందరు పరిసయుయ్లు బోధకుడా, నీ శిషుయ్లను 

గదిద్ంపుమని ఆయనతో చెపప్గా 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 19:41 => ఆయన పటట్ణమునకు సమీపించినపుప్డు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడిచ్ 

లూకా 19:42 => నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను 

తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిపుప్డవి నీ కనున్లకు మరుగు చేయబడియునన్వి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 
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లేవీయకాండము 26:5 => మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా 

భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 12:6 => వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ 

యుండినయెడల యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో 

మాటలాడుదును. నా సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  

సంఖాయ్కాండము 14:10 => పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి 

కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:29 => వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము 

కలుగునటుల్ వారు నాయందు భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన 

మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:12 => బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు 

పిర్యుడు ఆయనయొదద్ అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును 

ఆయన భుజములమధయ్ అతడు నివసించును  

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

యోబు 27:19 => వారు ధనముగలవారై పండుకొందురు గాని మరల లేవరు కనున్లు తెరవగానే 

లేకపోవుదురు. 

కీరత్నలు 27:5 => ఆపతాక్లమున ఆయన తన పరణ్శాలలో ననున్ దాచును తన గుడారపు మాటున 

ననున్ దాచును ఆశర్యదురగ్ముమీద ఆయన ననున్ ఎకిక్ంచును.  

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 
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కీరత్నలు 61:4 => యుగయుగములు నేను నీ గుడారములో నివసించెదను నీ రెకక్లచాటున 

దాగుకొందును (సెలా.) 

కీరత్నలు 81:13 => అయోయ్ నా పర్జలు నా మాట వినినయెడల ఇశార్యేలు నా మారగ్ముల 

ననుసరించినయెడల ఎంత మేలు! 

కీరత్నలు 84:3 => సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నా రాజా, నా దేవా, నీ బలిపీఠమునొదద్నే 

పిచుచ్కలకు నివాసము దొరికెను పిలల్లు పెటుట్టకు వానకోవెలకు గూటి సథ్లము దొరికెను.  

కీరత్నలు 121:5 => యెహోవాయే నినున్ కాపాడువాడు నీ కుడిపర్కక్ను యెహోవా నీకు నీడగా 

ఉండును. 

సామెతలు 1:22 => ఎటల్నగా, జాఞ్నము లేనివారలారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నము లేనివారుగా 

ఉండగోరుదురు? అపహాసకులారా, మీరెనాన్ళుల్ అపహాసయ్ము చేయుచు ఆనందింతురు? 

బుదిధ్హీనులారా, మీరెనాన్ళుల్ జాఞ్నమును అసహియ్ంచుకొందురు?  

యెషయా 4:4 => తీరుప్తీరుచ్ ఆతమ్వలనను దహించు ఆతమ్వలనను పర్భువు సీయోను 

కూమారెత్లకునన్ కలమ్షమును కడిగివేయునపుప్డు యెరూషలేమునకు తగిలిన రకత్మును దాని 

మధయ్నుండి తీసివేసి దాని శుదిధ్చేయునపుప్డు  

యెషయా 5:4 => నేను నా దార్క్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది 

దార్క్షపండుల్ కాయునని నేను కనిపెటిట్నపుడు అది కారుదార్క్షలు కాయుటకు కారణమేమి? 

యెషయా 18:1 => ఓహో కూషు నదుల అవతల తటతట కొటుట్కొనుచునన్ రెకక్లుగల దేశమా!  

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 30:15 => పర్భువును ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు మరలివచిచ్ ఊరకుండుటవలన రకిష్ంపబడెదరు మీరు ఊరకుండి 

నముమ్కొనుటవలన మీకు బలము కలుగును.  

Page  of 2998 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెషయా 48:18 => నీవు నా ఆజఞ్లను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచునాన్ను ఆలకించినయెడల 

నీ కేష్మము నదివలెను నీ నీతి సముదర్తరంగములవలెను ఉండును.  

యెషయా 49:4 => అయినను వయ్రథ్ముగా నేను కషట్పడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును 

వృథాగా వయ్యపరచి యునాన్ననుకొంటిని నాకు నాయ్యకరత్ యెహోవాయే, నా బహుమానము నా 

దేవుని యొదద్నే యునన్ది.  

యెషయా 49:5 => యెహోవా దృషిట్కి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా 

తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొదద్కు యాకోబును తిరిగి రపిప్ంచుటకు ఇశార్యేలు ఆయనయొదద్కు 

సమకూరచ్బడుటకు ననున్ గరభ్మున పుటిట్ంచిన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు  

యెషయా 54:7 => నిమిషమాతర్ము నేను నినున్ విసరిజ్ంచితిని గొపప్ వాతస్లయ్ముతో నినున్ 

సమకూరెచ్దను 

యెషయా 65:2 => తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమారగ్మున నడచుకొనుచు లోబడనొలల్ని 

పర్జలవైపు దినమంతయు నాచేతులు చాపుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 32:31 => నా కోపము రేపుటకు ఇశార్యేలువారును యూదావారును వారి రాజులును 

వారి పర్ధానులును వారి యాజకులును వారి పర్వకత్లును యూదా జనులును యెరూషలేము 

నివాసులును చూపిన దుష పర్వరత్న అంతటినిబటిట్,  

యిరిమ్యా 36:31 => నేను వారి దోషమునుబటిట్ అతనిని అతని సంతతిని అతని సేవకులను 

శికిష్ంచుచునాన్ను . నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న కీడంతయు వారిమీదికిని యెరూషలేము 

నివాసులమీదికిని యూదా జనులమీదికిని రపిప్ంచుచునాన్ను; అయినను వారు వినినవారుకారు. 
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యెహెజేక్లు 10:18 => యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు 

పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 11:23 => మరియు యెహోవా మహిమ పటట్ణములోనుండి పైకెకిక్ పటట్ణపు 

తూరుప్దిశనునన్ కొండకు పైగా నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

దానియేలు 9:6 => నీ ఆజఞ్లను నీ విధులను అనుసరించుట మాని, పాపులమును దుషుట్లమునై 

చెడుతనమందు పర్వరిత్ంచుచు తిరుగుబాటు చేసినవారము. 

హోషేయ 2:2 => నేను దాని బటట్లను పెరికివేసి పుటిట్న నాటివలె దానిని దిగంబరురాలినిగా చేసి, 

పాడు పెటిట్ యెండిపోయిన భూమివలెను ఉంచి, దపిప్చేత లయపరచకుండునటుల్, 

హోషేయ 7:1 => నేను ఇశార్యేలు వారికి సవ్సథ్త కలుగజేయ దలంచగా ఎఫార్యిము దోషమును 

షోమోర్ను చెడుతనమును బయలుపడుచునన్ది. జనులు మోసము అభాయ్సము చేసెదరు, కొలల్గాండర్యి 

లోపలికి చొరబడుదురు, బందిపోటు దొంగలై బయట దోచుకొందురు. 

హోషేయ 11:8 => ఎఫార్యిమూ, నేనెటుల్ నినున్ విడిచిపెటుట్దును? ఇశార్యేలూ, నేను నినున్ ఎటుల్ 

విసరిజ్ంతును? అదామ్నువలె నినున్ నేను ఎటుల్చేతును? సెబోయీమునకు చేసినటుల్ నీకు ఎటుల్చేతును? 

నా మనసుస్ మారినది, సహింపలేకుండ నా యంతరంగము మండుచునన్ది. 

జెకరాయ్ 11:4 => నా దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వధకేరప్డిన గొఱఱ్లమందను 

మేపుము. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 
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మలాకీ 4:2 => అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతిసూరుయ్డు 

ఉదయించును; అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును గనుక మీరు బయలుదేరి కొర్వివ్న దూడలు 

గంతులు వేయునటుల్ గంతులు వేయుదురు. 

మతత్యి 2:3 => హేరోదు రాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము 

వారందరును కలవరపడిరి. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మారుక్ 12:5 => అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు 

కొందరిని కొటిట్రి, కొందరిని చంపిరి. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 3 : 1 1 = > మేము ఎరిగిన సంగతియే చెపుప్చునాన్ము , చూచినదానికే 

సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ము, మా సాక్షయ్ము మీరంగీకరింపరని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:40 => అయితే మీకు జీవము కలుగునటుల్ మీరు నాయొదద్కు రానొలల్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

2 కొరిందీయులకు 6:1 => కాగా మేమాయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను 

వయ్రథ్ము చేసికొనవదద్ని మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 
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ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 

హెబీర్యులకు 11:37 => రాళల్తో కొటట్బడిరి, రంపములతో కోయబడిరి, శోధింపబడిరి, ఖడగ్ముతో 

చంపబడిరి , గొఱఱ్చరమ్ములను మేకచరమ్ములను వేసికొని , దరిదుర్లైయుండి శర్మపడి 

హింసపొందుచు, 

వచనము 2 

అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి యొకటియైనను ఇకక్డ 

నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మతత్యి 24:2 => అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చూచుచునాన్రు గదా; రాతిమీద రాయి 

యొకటియైనను ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:20 => నేను మీకిచిచ్న నా దేశములోనుండి మిముమ్ను పెలల్గించి, నా 

నామమునకు నేను పరిశుదధ్పరచిన యీ మందిరమును నా సనిన్ధినుండి తీసివేసి, సమసత్ జనములలో 

దానిని సామెత కాసప్దముగాను నింద కాసప్దముగాను చేయుదును. 

2 దినవృతాత్ంతములు 7:21 => అపుప్డు పర్ఖాయ్తి నొందిన యీ మందిరమారగ్మున పోవు 

పర్యాణసుథ్లందరును విసమ్యమొంది యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఎందుకు 

ఈ పర్కారముగా చేసెనని యడుగగా 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

యెషయా 64:10 => నీ పరిశుదధ్ పటట్ణములు బీటి భూములాయెను సీయోను బీడాయెను 

యెరూషలేము పాడాయెను. 

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  
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యెషయా 64:12 => యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? 

అతయ్ధికముగా మముమ్ను శర్మపెటుట్దువా? 

యిరిమ్యా 7:9 => ఇదేమి? మీరు జారచోర కిర్యలను నరహతయ్ను చేయుచు 

యిరిమ్యా 7:10 => అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకుచు బయలునకు ధూపమువేయుచు మీరెరుగని 

దేవతలను అనుసరించుచునాన్రే; అయినను నా నామము పెటట్బడిన యీ మందిరములోనికి వచిచ్ నా 

సనిన్ధిని నిలుచుచు విడుదలనొందియునాన్మని మీరు చెపుప్దురు; ఈ హేయకిర్యలనిన్యు 

జరిగించుటకేనా మీరు విడుదలనొందితిరి? 

యిరిమ్యా 7:11 => నాదని చాటబడిన యీ మందిరము మీ దృషిట్కి దొంగలగుహయైనదా? 

ఆలోచించుడి, నేనే యీ సంగతి కనుగొనుచునాన్ను. ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 7:12 => పూరవ్మున నేను నా నామము నిలిపిన షిలోహునందునన్ నా సథ్లమునకు 

పోయి విచారణ చేయుడి, ఇశార్యేలీయులైన నా జనుల దుషట్తవ్మునుబటిట్ నేను దానికి చేసిన కారయ్ము 

చూడుడి; ఇదే యెహోవా వాకుక్.  

యిరిమ్యా 7:13 => నేను మీతో మాటలాడినను పెందలకడ లేచి మీతో మాటలాడినను మీరు 

వినకయు, మిముమ్ను పిలిచినను మీరు ఉతత్రమియయ్కయు నుండినవారై యీ కిర్యలనిన్టిని చేసితిరి 

గనుక 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

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 11:1 => లెబానోనూ, అగిన్వచిచ్ నీ దేవదారు వృక్షములను కాలిచ్వేయునటుల్ నీ దావ్రములను 

తెరువుము. 
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జెకరాయ్ 11:2 => దేవదారు వృక్షములు కూలెను , వృక్షరాజములు పాడైపోయెను ; 

సరళవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి చికక్ని అడవి నరకబడెను; సింధూరవృక్షములారా, అంగలారుచ్డి. 

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 

జెకరాయ్ 14:1 => ఇదిగో యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, అందు మీయొదద్ దోచబడిన సొముమ్ 

పటట్ణములోనే విభాగింపబడును. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 13:35 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు పాడుగా విడువబడుచునన్ది పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు 

సుత్తింపబడునుగాకని మీరు చెపుప్వరకు మీరు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 
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లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:15 => యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను 

పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది 

నాశనముచేయు దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత 

యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 

కీరత్నలు 55:9 => పటట్ణములో బలాతాక్ర కలహములు జరుగుట నేను చూచుచునాన్ను. పర్భువా, 

అటిట్పనులు చేయువారిని నిరూమ్లము చేయుము వారి నాలుకలు ఛేదించుము. 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

సామెతలు 1:24 => నేను పిలువగా మీరు వినకపోతిరి. నా చేయి చాపగా ఎవరును 

లక్షయ్పెటట్కపోయిరి 

పర్సంగి 7:16 => అధికముగా నీతిమంతుడవై యుండకుము; అధికముగా జాఞ్నివి కాకుము; నినున్ 

నీవేల నాశనము చేసికొందువు? 

యెషయా 5:9 => నేను చెవులార వినునటుల్ సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సప్షట్ముగా ఈ మాట 

నాతో సెలవిచెచ్ను. నిజముగా గొపప్వియు దివయ్మైనవియునైన యిండుల్ అనేకములు నివాసులులేక 

పాడైపోవును.  
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యిరిమ్యా 5:7 => నీ పిలల్లు ననున్ విడిచి దైవము కానివాటి తోడని పర్మాణము చేయుదురు; నేను 

వారిని తృపిత్గ పోషించినను వారు వయ్భిచారము చేయుచు వేశయ్ల ఇండల్లో గుంపులు కూడుదురు; 

నేనెటుల్ నినున్ క్షమించుదును? 

విలాపవాకయ్ములు 3:11 => నాకు తోర్వలేకుండ చేసి నా యవయవములను విడదీసియునాన్డు నాకు 

దికుక్లేకుండ చేసియునాన్డు 

యెహెజేక్లు 24:13 => నీకు కలిగిన అపవితర్త నీ కామాతురతయే; నినున్ శుభర్పరచుటకు నేను 

పూనుకొనినను నీవు శుభర్పడకపోతివి , నా కోర్ధమును నీమీద తీరుచ్కొనువరకు నీవు 

శుభర్పడకయుందువు. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 3 

ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి 

ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో చెపుప్మనగా 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

లూకా 2:26 => అతడు పర్భువు యొకక్ కీర్సుత్ను చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి 

పరిశుదాధ్తమ్చేత బయలుపరచబడి యుండెను; ఆతమ్వశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచెచ్ను. 

లూకా 2:27 => అంతట ధరమ్శాసత్ర పదధ్తి చొపుప్న ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండుర్లు 

శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్నపుప్డు  

లూకా 2:28 => అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎతిత్కొని దేవుని సుత్తించుచు ఇటల్నెను  
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లూకా 2:29 => నాథా, యిపుప్డు నీ మాటచొపుప్న సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచుచ్చునాన్వు;  

లూకా 2:30 => అనయ్జనులకు నినున్ బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ పర్జలైన ఇశార్యేలుకు 

మహిమగాను  

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. 

లూకా 10:23 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచునన్ వాటిని చూచు కనున్లు 

ధనయ్ములైనవి; 

లూకా 17:22 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను మనుషయ్కుమారుని దినములలో 

ఒకదినము చూడవలెనని మీరు కోరు దినములు వచుచ్నుగాని మీరు ఆ దినమును చూడరు. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 8:24 => కాగా మీ పాపములలోనే యుండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెపిప్తిని. నేను 

ఆయననని మీరు విశవ్సించనియెడల మీరు మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురని వారితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 8:56 => మీ తండిర్యైన అబార్హాము నా దినము చూతునని మిగుల ఆనందించెను; అది 

చూచి సంతోషించెను అనెను. 

యోహాను 14:9 => యేసు ఫిలిపూప్, నేనింతకాలము మీయొదద్ ఉండినను నీవు ననున్ ఎరుగవా? 

ననున్ చూచినవాడు తండిర్ని చూచియునాన్డు గనుక తండిర్ని మాకు కనుపరచుమని యేల 

చెపుప్చునాన్వు? 

యోహాను 14:19 => అయితే మీరు ననున్ చూతురు. నేను జీవించుచునాన్ను గనుక మీరును 

జీవింతురు. 

Page  of 3007 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 21:9 => జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక 

వచుచ్చుండినవారును దావీదు కుమారునికి జయము పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడునుగాక 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

కీరత్నలు 118:26 => యెహోవాపేరట వచుచ్వాడు ఆశీరావ్దమొందును గాక యెహోవా 

మందిరములోనుండి మిముమ్ దీవించుచునాన్ము. 

యెషయా 40:9 => సీయోనూ, సువారత్ పర్టించుచునన్దానా, ఉనన్తపరవ్తము ఎకుక్ము 

యెరూషలేమూ, సువారత్ పర్కటించుచునన్దానా, బలముగా పర్కటించుము భయపడక పర్కటింపుమి 

ఇదిగో మీ దేవుడు అని యూదా పటట్ణములకు పర్కటించుము.  

యెషయా 40:10 => ఇదిగో తన బాహువే తన పక్షమున ఏలుచుండగా పర్భువగు యెహోవా తానే 

శకిత్సంపనున్డై వచుచ్ను ఆయన ఇచుచ్ బహుమానము ఆయనయొదద్నునన్ది ఆయన చేయు 

పర్తికారము ఆయనకు ముందుగా నడచుచునన్ది.  

యెషయా 40:11 => గొఱఱ్లకాపరివలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో 

గొఱఱ్పిలల్లను కూరిచ్ రొముమ్న ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచ్వాటిని ఆయన మెలల్గా నడిపించును.  

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 3:14 => మరియు వారి మనసుస్లు కఠినములాయెను గనుక నేటివరకును 

పాతనిబంధన చదువబడునపుప్డు, అది కీర్సుత్నందు కొటిట్వేయబడెనని వారికి తేటపరచబడక, ఆ 

ముసుకే నిలిచియునన్ది. 
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2 కొరిందీయులకు 3:15 => నేటి వరకును మోషే గర్ంథము వారు చదువునపుప్డెలల్ ముసుకు వారి 

హృదయములమీద నునన్ది గాని 

2 కొరిందీయులకు 3:16 => వారి హృదయము పర్భువు వైపునకు ఎపుప్డు తిరుగునో అపుప్డు 

ముసుకు తీసివేయబడును. 

2 కొరిందీయులకు 3:17 => పర్భువే ఆతమ్ పర్భువు యొకక్ ఆతమ్ యెకక్డ నుండునో అకక్డ 

సావ్తంతర్య్ము నుండును. 

2 కొరిందీయులకు 3:18 => మన మందరమును ముసుకులేని ముఖముతో పర్భువు యొకక్ 

మహిమను అదద్మువలె పర్తిఫలింపజేయుచు, మహిమనుండి అధిక మహిమను పొందుచు, పర్భువగు 

ఆతమ్చేత ఆ పోలికగానే మారచ్బడుచునాన్ము. 

జెఫనాయ్ 1:3 => మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; ఆకాశపకుష్లనేమి సముదర్ 

మతస్య్ములనేమి దురజ్నులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడిచ్వేసెదను; భూమిమీద 

ఎవరును లేకుండ మనుషయ్జాతిని నిరూమ్లము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

మతత్యి 24:1 => యేసు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆ 

దేవాలయపు కటట్డములు ఆయనకు చూపింపవచిచ్రి. 

మారుక్ 11:9 => మరియు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును జయము 

లూకా 14:24 => ఏలయనగా పిలువబడిన ఆ మనుషుయ్లలో ఒకడును నా విందు రుచిచూడడని 

మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 7:34 => మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని ననున్ కనుగొనరు, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డికి 

మీరు రాలేరనెను. 

యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  
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రోమీయులకు 11 :23 => వారును తమ అవిశావ్సములో నిలువకపోయినయెడల 

అంటుకటట్బడుదురు; దేవుడు వారిని మరల అంటుకటుట్టకు శకిత్గలవాడు. 

వచనము 4 

యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి. 

మతత్యి 23:39 => ఇది మొదలుకొని పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాకని మీరు 

చెపుప్వరకు ననున్ చూడరని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యిరిమ్యా 6:8 => యెరూషలేమా, నేను నీయొదద్నుండి తొలగింపబడకుండునటుల్ను నేను నినున్ 

పాడైన నిరామ్నుషయ్ పర్దేశముగా చేయకుండునటుల్ను శిక్షకు లోబడుము. 

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. 

యెహెజేక్లు 10:17 => జీవులకునన్ పార్ణము చకర్ములలో ఉండెను గనుక అవి నిలువగా ఇవియు 

నిలిచెను, అవి లేవగా ఇవియు లేచెను 

యెహెజేక్లు 10:18 => యెహోవా మహిమ మందిరపు గడపదగగ్రనుండి బయలుదేరి కెరూబులకు 

పైతటుట్న నిలువగా 

యెహెజేక్లు 10:19 => కెరూబులు రెకక్లు చాచి, నేను చూచుచుండగా నేలనుండి పైకి లేచెను. అవి 

లేవగా చకర్ములు వాటితో కూడ లేచెను, అవి యెహోవా మందిరపు తూరుప్ దావ్రమునకు వచిచ్ దిగి, 

అకక్డ నిలువగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికిపైగా నిలిచెను. 

యెహెజేక్లు 11:22 => కెరూబులు తమ రెకక్లు చాచెను, చకర్ములును వాటి పర్కక్నుండెను 

అంతలో ఇశార్యేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికిపైన నుండెను. 

యెహెజేక్లు 11:23 => మరియు యెహోవా మహిమ పటట్ణములోనుండి పైకెకిక్ పటట్ణపు 

తూరుప్దిశనునన్ కొండకు పైగా నిలిచెను. 
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హోషేయ 9:12 => వారు తమ పిలల్లను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన సథ్లములో 

వారిని పుతర్హీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెటట్గా వారికి శర్మ కలుగును. 

మారుక్ 13:1 => ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు 

బోధకుడా, యీ రాళేల్లాటివో యీ కటట్డములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:5 => కొందరు ఇది అందమైన రాళల్తోను అరిప్తములతోను శృంగారింపబడి యునన్దని 

దేవాలయమునుగూరిచ్, మాటలాడుచుండగా 

లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

కీరత్నలు 48:12 => ముందు రాబోవు తరములకు దాని వివరము మీరు చెపుప్నటుల్ సీయోనుచుటుట్ 

తిరుగుచు దానిచుటుట్ సంచరించుడి 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 51:61 => కాగా యిరీమ్యా శెరాయాతో ఇటల్నెను నీవు బబులోనునకు వచిచ్నపుప్డు ఈ 

మాటలనిన్టిని చదివి వినిపించవలెను. 
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హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

జెకరాయ్ 11:1 => లెబానోనూ, అగిన్వచిచ్ నీ దేవదారు వృక్షములను కాలిచ్వేయునటుల్ నీ దావ్రములను 

తెరువుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

వచనము 5 

అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

1 రాజులు 9:7 => నేను ఇశార్యేలీయుల కిచిచ్న యీ దేశములో వారిని ఉండనియయ్క వారిని 

నిరూమ్లము చేసి, నా నామమునకు నేను పరిశుదధ్ పరచిన యీ మందిరమును నా సముఖములోనుండి 

కొటిట్వేసెదను; ఇశార్యేలీయులు సరవ్జనములలో చెదరిపోయి సామెతగాను హేళనగాను 

చేయబడుదురు. 

1 రాజులు 9:8 => ఈ మందిరమారగ్మున వచుచ్వారందరును దానిచూచి, ఆశచ్రయ్పడి ఇసీ, యని 

యెహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఈలాగున ఎందుకు చేసెనని యడుగగా 

యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 

సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 
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యెహెజేక్లు 7:20 => శృంగారమైన ఆ యాభరణమును వారు తమ గరవ్మునకు ఆధారముగా 

ఉపయోగించిరి, దానితో వారు హేయమైన దేవతల విగర్హములు చేసిరి గనుక నేను దానిని వారికి 

రోతగా చేసెదను, 

యెహెజేక్లు 7:21 => వారు దాని అపవితర్పరచునటుల్ అనుయ్లచేతికి దోపుడు సొముమ్గాను 

దురామ్రుగ్లైన జనులకు లూటిగాను నేను దానిని అపప్గించెదను. 

యెహెజేక్లు 7:22 => వారిని చూడకుండ నా ముఖమును నేను తిర్పుప్కొందును గనుక శతుర్వులు 

నా నిధిసాథ్నమును అపవితర్పరచుదురు, దొంగలు చొరబడి దానిని అపవితర్పరచుదురు. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

మీకా 3:12 => కాబటిట్ చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము 

రాళల్ కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని ఉనన్తసథ్లములవలె అగును. 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

లేవీయకాండము 14:45 => కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని 

పడగొటిట్ంచి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. 
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లేవీయకాండము 26:31 => నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. 

2 సమూయేలు 17:13 => అతడు ఒక పటట్ణములో చొచిచ్నయెడల ఇశార్యేలీయులందరును ఆ 

పటట్ణమునకు తార్ళుల్ తీసికొనివచిచ్ యొక చినన్ రాయి అచచ్ట కనబడకుండ దానిని నదిలోనికి 

లాగుదురు. 

కీరత్నలు 48:12 => ముందు రాబోవు తరములకు దాని వివరము మీరు చెపుప్నటుల్ సీయోనుచుటుట్ 

తిరుగుచు దానిచుటుట్ సంచరించుడి 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

యెషయా 63:18 => నీ పరిశుదధ్ జనులు సవ్లప్కాలమే దేశమును అనుభవించిరి మా శతుర్వులు నీ 

పరిశుదాధ్లయమును తొర్కిక్యునాన్రు.  

యెషయా 64:11 => మా పితరులు నినున్ కీరిత్ంచుచుండిన మా పరిశుదధ్ మందిరము. మా 

శృంగారమైన మందిరము అగిన్పాలాయెను మాకు మనోహరములైనవనిన్యు నాశనమైపోయెను.  

యెషయా 66:1 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా 

పాదపీఠము మీరు నా నిమితత్ము కటట్నుదేద్శించు ఇలుల్ ఏపాటిది? నాకు విశర్మసాథ్నముగా మీరు 

కటట్నుదేద్శించునది ఏపాటిది?  

యిరిమ్యా 7:14 => నేను షిలోహునకు చేసినటుల్ మీకు ఆశర్యమై నా నామముపెటట్బడిన యీ 

మందిరమునకును మీకును మీ తండుర్లకును నేనిచిచ్న సథ్లమునకును నేను ఆలాగే చేయుదును. 

యిరిమ్యా 52:13 => అతడు యెహోవా మందిరమును రాజునగరును యెరూషలేములోని గొపప్వారి 

యిండల్ననిన్టిని కాలిచ్వేసెను.  

విలాపవాకయ్ములు 2:7 => పర్భువు తన బలిపీఠము విడనాడెను తన పరిశుదధ్సథ్లమునందు 

అసహియ్ంచుకొనెను దానినగరుల పార్కారములను శతుర్వులచేతికి అపప్గించెను వారు 

నియామకకాలమున జనులు చేయునటుల్ యెహోవా మందిరమందు ఉతాస్హధవ్ని చేసిరి. 
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విలాపవాకయ్ములు 4:1 => బంగారము ఎటుల్ మందగిలినది? మేలిమి బంగారము ఎటుల్ 

మారచ్బడినది? పర్తి వీధిమొగను పర్తిషిట్తమైన రాళుల్ పారవేయబడియునన్వి. 

యెహెజేక్లు 11:23 => మరియు యెహోవా మహిమ పటట్ణములోనుండి పైకెకిక్ పటట్ణపు 

తూరుప్దిశనునన్ కొండకు పైగా నిలిచెను. 

హోషేయ 3:4 => నిశచ్యముగా ఇశార్యేలీయులు చాల దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు 

బలినరిప్ంపకయు నుందురు. దేవతాసత్ంభమును గాని ఏఫోదును గాని గృహదేవతలను గాని 

యుంచుకొనకుందురు. 

మీకా 1:6 => కాబటిట్ నేను షోమోర్నును చేనిలోనునన్ రాళల్కుపప్వలె చేసెదను, దార్క్షచెటుల్ నాటదగిన 

సథ్లముగా దాని ఉంచెదను, దాని పునాదులు బయలుపడునటుల్ దాని కటుట్డురాళల్ను లోయలో 

పారబోసెదను; 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

జెకరాయ్ 11:1 => లెబానోనూ, అగిన్వచిచ్ నీ దేవదారు వృక్షములను కాలిచ్వేయునటుల్ నీ దావ్రములను 

తెరువుము. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 23:38 => ఇదిగో మీ యిలుల్ మీకు విడువబడియునన్ది 

మారుక్ 13:1 => ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు 

బోధకుడా, యీ రాళేల్లాటివో యీ కటట్డములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 13:2 => అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి 

యొకటియైన ఇకక్డ నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 21:5 => కొందరు ఇది అందమైన రాళల్తోను అరిప్తములతోను శృంగారింపబడి యునన్దని 

దేవాలయమునుగూరిచ్, మాటలాడుచుండగా 
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లూకా 21:6 => ఆయన ఈ కటట్డములు మీరు చూచుచునాన్రే, వాటిలో రాతిమీద రాయి 

యుండకుండ అవి పడదోర్యబడు దినములు వచుచ్చునన్వని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14 => ఈ నజరేయుడైన యేసు ఈ చోటును పాడుచేసి, మోషే 

మనకిచిచ్న ఆచారములను మారుచ్నని వీడు చెపప్గా మేము వింటిమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:49 => ఇవనిన్యు నా హసత్కృతములు కావా? అని పర్భువు 

చెపుప్చునాన్డు 

వచనము 6 

మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు వినబోదురు; మీరు 

కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

మతత్యి 21:1 => తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెటల్ కొండదగగ్ర ఉనన్ బేతప్గేకు 

వచిచ్నపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

మారుక్ 13:3 => ఆయన దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియుండగా, పేతురు 

యాకోబు యోహాను అందెర్య అనువారు ఆయనను చూచి 

మారుక్ 13:4 => ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు 

కలుగును? అది మాతో చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

మతత్యి 13:10 => తరువాత శిషుయ్లు వచిచ్ నీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు వారితో 

మాటలాడుచునాన్వని ఆయనను అడుగగా, ఆయన వారితో ఇటల్నెను 

మతత్యి 13:11 => పరలోకరాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

వారికి అనుగర్హింపబడలేదు. 

మతత్యి 13:36 => అపుప్డాయన జనసమూహములను పంపివేసి, యింటిలోనికి వెళల్గా ఆయన 

శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ పొలము లోని గురుగులను గూరిచ్న ఉపమానభావము మాకు 

తెలియజెపుప్మనిరి. 
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మతత్యి 15:12 => అంతట ఆయన శిషుయ్లు వచిచ్ పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని అభయ్ంతరపడిరని 

నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా 

మతత్యి 17:19 => తరువాత శిషుయ్లు ఏకాంతముగా యేసు నొదద్కు వచిచ్ మేమెందుచేత దానిని 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని అడిగిరి. 

దానియేలు 12:6 => ఆ యిదద్రిలో ఒకడు నార బటట్లు వేసికొనన్వాడై యేటినీళల్పైన ఆడుచుండు వాని 

చూచి ఈ యాశచ్రయ్ము ఎపుప్డు సమాపత్మగునని యడుగగా  

దానియేలు 12:7 => నారబటట్లు వేసికొని యేటిపైన ఆడుచునన్ ఆ మనుషుయ్ని మాటను నేను 

వింటిని; ఏమనగా, అతడు తన కుడిచేతిని ఎడమచేతిని ఆకాశమువైపుకెతిత్ నితయ్జీవియగు వాని 

నామమున ఒటుట్పెటుట్కొని, ఒకకాలము కాలములు అరధ్కాలము పరిశుదధ్జనము యొకక్ బలమును 

కొటిట్వేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాపత్ములగుననెను.  

దానియేలు 12:8 => నేను వింటినిగాని గర్హింపలేకపోతిని నా యేలిన వాడా, వీటికి అంతమేమని 

నేనడుగగా 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 

యోహాను 21:21 => పేతురు అతనిని చూచి పర్భువా, యితని సంగతి ఏమగునని యేసును 

అడిగెను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:4 => సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగవలె మీమీదికి వచుచ్టకు మీరు 

చీకటిలో ఉనన్వారు కారు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:11 => కాబటిట్ మీరిపుప్డు చేయుచునన్టుట్గానే యొకనినొకడు ఆదరించి 

యొకనికొకడు కేష్మాభివృదిధ్ కలుగజేయుడి. 

మతత్యి 24:32 => అంజూరపు చెటుట్ను చూచి ఒక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. అంజూరపు కొమమ్ 

లేతదై చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము యింక సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

మతత్యి 24:33 => ఆ పర్కారమే మీరీ సంగతులనిన్యు జరుగుట చూచునపుప్డు ఆయన 

సమీపముననే, దావ్రము దగగ్రనే యునాన్డని తెలిసికొనుడి. 
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మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

Page  of 3019 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మారుక్ 11:1 => వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ 

అను గార్మములకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

లూకా 13:23 => ఒకడు పర్భువా, రక్షణ పొందువారు కొదిద్మందేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6 => కాబటిట్ వారు కూడి వచిచ్నపుప్డు పర్భువా, యీ కాలమందు 

ఇశార్యేలునకు రాజయ్మును మరల అనుగర్హించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

2 పేతురు 1:16 => ఏలయనగా చమతాక్రముగా కలిప్ంచిన కథలను అనుసరించి మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శకిత్ని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని 

వచనము 7 

జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును. 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జు ఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

మారుక్ 13:5 => యేసు వారితో ఇటుల్ చెపప్సాగెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపుచచ్కుండ 

చూచుకొనుడి.  
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మారుక్ 13:6 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

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 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కొలొసస్యులకు 2:8 => ఆయనను అనుసరింపక మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును, అనగా ఈ 

లోకసంబంధమైన మూలపాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరరథ్క తతవ్జాఞ్నముచేత మిముమ్ను 

చెరపటుట్కొని పోవువాడెవడైన ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3 => మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశన పాతుర్డగు పాపపురుషుడు 

బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు. 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:23 => మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసికొనకుండునటుల్ 

మీరు జాగర్తత్పడవలెను. 

యిరిమ్యా 37:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు కలీద్యులు నిశచ్యముగా 

మాయొదద్నుండి వెళె ల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నేవెళల్రు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

యోహాను 21:21 => పేతురు అతనిని చూచి పర్భువా, యితని సంగతి ఏమగునని యేసును 

అడిగెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

Page  of 3022 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 3:12 => సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని విడిచిపోవునటిట్ విశావ్సములేని 

దుషట్హృదయము మీలో ఎవనియందైనను ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 8 

అకక్డకక్డ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు వేదనలకు పార్రంభము. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

యిరిమ్యా 14:14 => యెహోవా నాతో ఇటల్నెను పర్వకత్లు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ములు 

పర్కటించుచునాన్రు; నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజఞ్ ఇయయ్లేదు, వారితో మాటలాడలేదు, వారు 

అసతయ్ దరశ్నమును శకునమును మాయతంతర్మును తమ హృదయమునపుటిట్న వంచనను పర్కటన 

చేయుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 23:21 => నేను ఈ పర్వకత్లను పంపకుండినను వారు పరుగెతిత్ వచెచ్దరు, నేను వారితో 

మాటలాడకుండినను వారు పర్కటించెదరు. 

యిరిమ్యా 23:25 => కలకంటిని కలకంటిని అని చెపుప్చు నా నామమున అబదధ్ములు పర్కటించు 

పర్వకత్లు పలికిన మాట నేను వినియునాన్ను. 
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యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:9 => సీమోనను ఒక మనుషుయ్డు లోగడ ఆ పటట్ణములో గారడీచేయుచు, 

తానెవడో యొక గొపప్వాడని చెపుప్కొనుచు, సమరయ జనులను విభార్ంతిపరచుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:10 => కొదిద్వాడు మొదలుకొని గొపప్వాని మటుట్కు అందరు దేవుని 

మహాశకిత్ యనబడినవాడు ఇతడే అని చెపుప్కొనుచు అతని లక్షయ్పెటిట్రి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జు ఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 

యిరిమ్యా 37:9 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు కలీద్యులు నిశచ్యముగా 

మాయొదద్నుండి వెళె ల్దరనుకొని మిముమ్ను మీరు మోసపుచుచ్కొనకుడి, వారు వెళల్నేవెళల్రు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మారుక్ 13:5 => యేసు వారితో ఇటుల్ చెపప్సాగెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపుచచ్కుండ 

చూచుకొనుడి.  

Page  of 3024 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 13:6 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

మారుక్ 13:21 => కాగా ఇదిగో కీర్సుత్ ఇకక్డ నునాన్డు, అదిగో అకక్డ నునాన్డు అని యెవడైనను 

మీతో చెపిప్నయెడల నమమ్కుడి. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

వచనము 9 

అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము నిమితత్ము సకల 

జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 
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యిరిమ్యా 4:19 => నా కడుపు, నా కడుపు, నా అంతరంగములో నాకెంతో వేదనగానునన్ది; నా 

గుండె నరములు, నా గుండె కొటుట్కొనుచునన్ది, తాళలేను; నా పార్ణమా, బాకానాదము 

వినబడుచునన్ది గదా, యుదధ్ఘోష నీకు వినబడుచునన్ది గదా? 

యిరిమ్యా 4:20 => కీడు వెంట కీడు వచుచ్చునన్ది, దేశమంతయు దోచుకొనబడుచునన్ది, నా 

గుడారములును హఠాతుత్గాను నిమిషములో నా డేరా తెరలును దోచుకొనబడియునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:21 => నేను ఎనాన్ళుల్ ధవ్జమును చూచుచుండవలెను బూరధవ్ని నేనెనాన్ళుల్ 

వినుచుండవలెను? 

యిరిమ్యా 4:22 => నా జనులు అవివేకులు వారు ననెన్రుగరు, వారు మూఢులైన పిలల్లు వారికి 

తెలివిలేదు, కీడుచేయుటకు వారికి తెలియునుగాని మేలు చేయుటకు వారికి బుదిద్ చాలదు. 

యిరిమ్యా 6:22 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఉతత్ర దేశమునుండి యొక జనము 

వచుచ్చునన్ది, భూదిగంతములలోనుండి మహా జనము లేచి వచుచ్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 6:23 => వారు వింటిని ఈటెను వాడనేరిచ్నవారు, అది యొక కూర్ర జనము; వారు 

జాలిలేనివారు, వారి సవ్రము సముదర్ ఘోషవలె నునన్ది, వారు గుఱఱ్ములెకిక్ సవారి చేయువారు; 

సీయోను కుమారీ, నీతో యుదధ్ము చేయవలెనని వారు యోధులవలె వూయ్హము తీరియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 6:24 => దానిగూరిచ్న వరత్మానము విని మాచేతులు బలహీనమగుచునన్వి, పర్సవించు 

సతరీ వేదన పడునటుల్ మేము వేదన పడుచునాన్ము. 

యిరిమ్యా 8:15 => మనము సమాధానము కొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము గాని మేలేమియు 

రాదాయెను; కేష్మముకొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము గాని భీతియే కలుగుచునన్ది అని చెపుప్దురు. 

యిరిమ్యా 8:16 => దానునుండి వచుచ్వారి గుఱఱ్ముల బుసలు వినబడెను, వారి గుఱఱ్ముల 

సకిలింపు ధవ్నిచేత దేశమంతయు కంపించుచునన్ది, వారు వచిచ్ దేశమును అందులోనునన్ 

యావతుత్ను నాశనము చేయుదురు, పటట్ణమును అందులో నివసించువారిని నాశనము చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 47:6 => యెహోవా ఖడగ్మా, యెంతవరకు విశర్మింపక యుందువు? నీ వరలోనికి దూరి 

విశర్మించి ఊరకుండుము. 
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యెహెజేక్లు 7:24 => బలాఢుయ్ల యతిశయము ఆగిపోవునటుల్ను వారి పరిశుదధ్సథ్లములు 

అపవితర్ములగునటుల్ను అనయ్జనులలో దుషుట్లను నేను రపిప్ంచెదను; ఆ దుషుట్లు వారి యిండల్ను 

సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

యెహెజేక్లు 7:25 => సమూలధవ్ంసము వచేచ్యునన్ది, జనులు సమాధానము కొరకు 

విచారించుచునాన్రుగాని అది వారికి దొరకదు. 

యెహెజేక్లు 7:26 => నాశనము వెంబడి నాశనము కలుగుచునన్ది, సమాచారము వెంబడి 

సమాచారము వచుచ్చునన్ది; వారు పర్వకత్యొదద్ దరశ్నముకొరకు విచారణ చేయుదురుగాని 

యాజకులు ధరమ్శాసత్రజాఞ్నులు కాకపోయిరి, పెదద్లు ఆలోచన చేయకయే యునాన్రు. 

యెహెజేక్లు 14:17 => నేను అటిట్ దేశముమీదికి యుదధ్ము రపిప్ంచి ఖడగ్మును పిలిచి నీవు ఈ 

దేశమునందు సంచరించి మనుషుయ్లను పశువులను నిరూమ్లము చేయుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నయెడల 

యెహెజేక్లు 14:18 => ఆ ముగుగ్రును దానిలో ఉనన్ను నా జీవము తోడు వారు తముమ్ను మాతర్మే 

రకిష్ంచుకొందురుగాని కమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

యెహెజేక్లు 21:9 => నరపుతుర్డా, నీవు ఈ మాటలు పర్కటనచేసి ఇటల్నుము యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా అదిగో ఖడగ్ము ఖడగ్మే కనబడుచునన్ది, అది పదునుగలదై మెరుగుపెటిట్యునన్ది. 
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యెహెజేక్లు 21:10 => అది గొపప్ వధ చేయుటకై పదును పెటిట్యునన్ది, తళతళలాడునటుల్ అది 

మెరుగుపెటిట్యునన్ది; ఇటుల్ండగా నా కుమారుని దండము ఇతర దండములనిన్టిని తృణీకరించునది 

అని చెపిప్ మనము సంతోషించెదమా? 

యెహెజేక్లు 21:11 => మరియు దూయుటకు సిదధ్మగునటుల్ అది మెరుగుపెటుట్వానియొదద్ 

నుం చ బ డి యుం డె ను , హ త ము చే యు వా డు ప టుట్ కొ ను న టుల్ గా అ ది ప దు ను గ ల దై 

మెరుగుపెటట్బడియునన్ది. 

యెహెజేక్లు 21:12 => నరపుతుర్డా అంగలారుచ్ము, కేకలువేయుము, అది నా జనులమీదికిని 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులమీదికిని వచుచ్చునన్ది, ఖడగ్భయము నా జనులకు తటసిథ్ంచినది గనుక నీ 

తొడను చరచుకొనుము. 

యెహెజేక్లు 21:13 => శోధనకలిగెను, తృణీకరించు దండము రాకపోయిననేమి? ఇదే యెహోవా 

వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 21:14 => నరపుతుర్డా, చేతులు చరచుకొనుచు సమాచారము పర్వచింపుము, ఖడగ్ము 

ముమామ్రు రెటిట్ంపబడినదై జనులను హతము చేయునదైయునన్ది, అది గొపప్వాని అంతఃపురము 

చొచిచ్ వాని హతము చేయునది. 

యెహెజేక్లు 21:15 => వారి గుండెలు కరిగిపోవునటుల్ను , పడదోర్యు అడ డ్ములు 

అధికములగునటుల్ను, వారి గుమమ్ములలో నేను ఖడగ్ము దూసెదను; అయయ్యోయ్ అది 

తళతళలాడుచునన్ది, హతము చేయుటకై అది దూయబడియునన్ది. 

యె హె జేక్ లు 2 1 : 2 8 = > మ రి యు న ర పు తుర్ డా , నీ వు పర్ వ చిం చి ఇ టల్ ను ము 

అ మోమ్ నీ యు ల ను గూ రిచ్ యు , వా రు చే యు నిం ద ను గూ రిచ్ యు పర్ భు వై న యె హో వా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా హతము చేయుటకు ఖడగ్ము ఖడగ్మే దూయబడియునన్ది, తళతళలాడుచు 

మెరుగుపెటిట్న ఖడగ్ము వధచేయుటకు దూయబడియునన్ది. 

దానియేలు 11:1 => మాదీయుడగు దరాయ్వేషు మొదటి సంవతస్రమందు మిఖాయేలును 

సిథ్రపరచుటకును బలపరచుటకును నేను అతనియొదద్ నిలువబడితిని. 
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దానియేలు 11:2 => ఇపుప్డు సతయ్మును నీకు తెలియజేయుచునాన్ను; ఏమనగా ఇంక ముగుగ్రు 

రాజులు పారసీకముమీద రాజయ్ము చేసిన పిమమ్ట అందరికంటె అధికైశవ్రయ్ము కలిగిన నాలుగవ 

రాజొకడు వచుచ్ను. అతడు తనకునన్ సంపతుత్చేత బలవంతుడై అందరిని గేర్కేయుల రాజయ్మునకు 

విరోధముగా రేపును.  

దానియేలు 11:3 => అంతలో శూరుడగు ఒక రాజు పుటిట్ మహా విశాలమైన రాజయ్ము నేలి 

యిషాట్నుసారముగా జరిగించును. 

దానియేలు 11:4 => అతడు రాజైన తరువాత అతని రాజయ్ము శిథిలమై ఆకాశపు నలుదికుక్ల 

విభాగింపబడును. అది అతని వంశపు వారికి గాని అతడు పర్భుతవ్ము చేసిన పర్కారము పర్భుతవ్ము 

చేయువారికి గాని విభాగింపబడదు, అతని పర్భుతవ్ము వేరుతో పెరికివేయబడును, అతని 

వంశపువారు దానిని పొందరు గాని అనుయ్లు పొందుదురు.  

దానియేలు 11:5 => అయితే దకిష్ణ దేశపు రాజును, అతని అధిపతులలో ఒకడును బలము 

పొందెదరు అతడు, ఇతనికంటె గొపప్వాడై యేలును; అతని పర్భుతవ్ము గొపప్ పర్భుతవ్మగును. 

దానియేలు 11:6 => కొనిన్ సంవతస్రములైన పిమమ్ట వారు ఉభయులు కూడుకొనెదరు. మరియు 

వారు ఉభయులు సమాధానపడవలెనని కోరగా దకిష్ణ దేశపు రాజకుమారెత్ ఉతత్ర దేశపు రాజునొదద్కు 

వచుచ్ను. అయినను ఆమె భుజబలము నిలుపుకొననేరదు; అతడైనను అతని భుజబలమైనను 

నిలువదు; వారు ఆమెను, ఆమెను తీసికొని వచిచ్న వారిని, ఆమెను కనినవారిని, ఈ కాలమందు 

ఆమెను బలపరచిన వారిని అపప్గించెదరు. 

దానియేలు 11:7 => అతనికి బదులుగా ఆమె వంశములో ఒకడు సేనకు అధిపతియై ఉతత్ర దేశపు 

రాజు కోటలో జొరబడి యిషాట్నుసారముగా జరిగించుచు వారిని గెలుచును 

దానియేలు 11:8 => మరియు అతడు వారి దేవతలను సొముమ్లను విలువగల వారి వెండి బంగారు 

వసుత్వులను సహా చెరపటిట్ ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోవును. అతడైతే కొనిన్ సంవతస్రములు ఉతత్ర దేశపు 

రాజు పర్భుతవ్ము కంటె ఎకుక్వ పర్భుతవ్ము చేయును. 

దానియేలు 11:9 => అతడు దకిష్ణ దేశపు రాజు దేశములో జొరబడి మరలి తన రాజయ్మునకు 

వచుచ్ను. 
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దానియేలు 11:10 => అతని కుమారులు యుదధ్ము చేయబూని మహా సైనయ్ముల సమూహమును 

సమకూరుచ్కొందురు. అతడు వచిచ్ యేరువలె పర్వహించి ఉపొప్ంగును; యుదధ్ము చేయబూని 

కోటదనుక వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:11 => అంతలో దకిష్ణ దేశపు రాజు అతుయ్గుర్డై బయలుదేరి ఉతత్ర దేశపు రాజుతో 

యుదధ్ము జరిగించును; ఉతత్ర దేశపు రాజు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొనినను అది ఓడిపోవును. 

దానియేలు 11:12 => ఆ గొపప్ సైనయ్ము ఓడిపోయినందున దకిష్ణ దేశపు రాజు మనసుస్న 

అతిశయపడును; వేలకొలది సైనికులను హతము చేసినను అతనికి జయము కానేరదు. 

దానియేలు 11:13 => ఏలయనగా ఉతత్ర దేశపు రాజు మొదటి సైనయ్ముకంటె ఇంక గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మరల వచుచ్ను. ఆ కాలాంతమున, అనగా కొనిన్ సంవతస్రములైన 

పిమమ్ట అతడు గొపప్ సైనయ్మును విశేషమైన సామగిర్ని సమకూరిచ్ నిశచ్యముగా వచుచ్ను. 

దానియేలు 11:14 => ఆ కాలములయందు అనేకులు దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము చేయుటకు 

కూడివచెచ్దరు. నీ జనములోని బందిపోటు దొంగలు దరశ్నమును రుజువుపరచునటుల్ కూడుదురు 

గాని నిలువలేక కూలుదురు. 

దానియేలు 11:15 => అంతలో ఉతత్ర దేశపు రాజు వచిచ్ ముటట్డిదిబబ్ వేయును. దకిష్ణ దేశపు రాజు 

యొకక్ బలము నిలువలేక పోయినందునను, అతడు ఏరప్రచుకొనిన జనము దృఢశౌరయ్ము పొందక 

పోయినందునను ఉతత్ర దేశపు రాజు పార్కారములుగల పటట్ణమును పటుట్కొనును. 

దానియేలు 11:16 => వచిచ్నవాని కెదురుగా ఎవరును నిలువలేక పోయినందున తనకిషట్ము 

వచిచ్నటుట్ అతడు జరిగించును గనుక ఆనందముగల ఆ దేశములో అతడుండగా అది అతని 

బలమువలన పాడైపోవును. 

దానియేలు 11:17 => అతడు తన రాజయ్ము యొకక్ సమసత్ బలమును కూరుచ్కొని రావలెనని 

ఉదేద్శింపగా అతనితో సంధి చేయబడును; ఏమనగా నశింపజేయవచుచ్నని యొక కుమారెత్ను అతని 

కిచెచ్దరు, అయితే ఆమె సమమ్తింపక అతని కలిసికొనదు. 
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దానియేలు 11:18 => అతడు దీవ్పముల జనములతటుట్ తన మనసుస్ను తిర్పుప్కొని యనేకులను 

పటుట్కొనును. అయితే అతనివలన కలిగిన యవమానమును ఒక యధికారి నివారణ చేయును. 

మరియు ఆయన యవమానము అతని మీదికి మరల వచుచ్నటుల్ చేయును, అది అతనికి రాక తపప్దు. 

దానియేలు 11:19 => అపుప్డతడు తన ముఖమును తన దేశములోని కోటలతటుట్ తిర్పుప్కొనును 

గాని ఆటంకపడి కూలి అగుపడకపోవును. 

దానియేలు 11:20 => అతనికి మారుగా మరియొకడు లేచి ఘనమైన రాజయ్ము దావ్రా పనున్ 

పుచుచ్కొను వానిని లేపును; కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట అతడు నాశనమగును గాని యీ నాశనము 

ఆగర్హమువలననైనను యుదధ్మువలననైనను కలుగదు. 

దానియేలు 11:21 => అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను; అతనికి రాజయ్ఘనత నియయ్రు 

గాని నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్ యిచచ్కపు మాటలచేత రాజయ్మును అపహరించును. 

దానియేలు 11:22 => పర్వాహమువంటి బలము అతని యెదుటనుండి వారిని కొటుట్కొని 

పోవుటవలన వారు నాశనమగుదురు; సంధి చేసిన అధిపతి సహా నాశనమగును. 

దానియేలు 11:23 => అతడు సంధి చేసినను మోసపుచుచ్ను. అతడు సవ్లప్జనము గలవాడైనను 

ఎదురాడి బలము పొందును. 

దానియేలు 11:24 => అతడు సమాధాన కేష్మముగల దేశమునకు వచిచ్, తన పితరులు కాని తన 

పితరుల పితరులు గాని చేయని దానిని చేయును; ఏదనగా అచచ్ట ఆసిత్ని, దోపుడు సొముమ్ను, 

ధనమును విభజించి తనవారికి పంచిపెటుట్ను. అంతట కొంతకాలము పార్కారములను పటుట్కొనుటకు 

కుటర్చేయును 

దానియేలు 11:25 => అతడు గొపప్ సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని, దకిష్ణ దేశపు రాజుతో యుదధ్ము 

చేయుటకు తన బలమును సిదధ్పరచి, తన మనసుస్ను రేపుకొనును గనుక దకిష్ణ దేశపు రాజు గొపప్ 

సైనయ్మును సమకూరుచ్కొని మహా బలము గలవాడై యుదధ్మునకు సిదధ్పడును. అతడు దకిష్ణ దేశపు 

రాజునకు విరోధమైన ఉపాయములు చేయనుదేద్శించినందున ఆ రాజు నిలువలేకపోవును.  

దానియేలు 11:26 => ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; 

మరియు అతని సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 
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దానియేలు 11:27 => కీడు చేయుటకై ఆ యిదద్రు రాజులు తమ మనసుస్లు సిథ్రపరచుకొని, 

యేకభోజన పంకిత్లో కూరుచ్ండినను కపటవాకయ్ములాడెదరు; నిరణ్యకాలమందు సంగతి జరుగును 

గనుక వారి ఆలోచన సఫలము కానేరదు.  

దానియేలు 11:28 => అతడు మిగుల దర్వయ్ము గలవాడై తన దేశమునకు మరలును. మరియు 

పరిశుదధ్ నిబంధనకు విరోధియై యిషాట్నుసారముగా జరిగించి తన దేశమునకు తిరిగివచుచ్ను. 

దానియేలు 11:29 => నిరణ్యకాలమందు మరలి దకిష్ణ దికుక్నకు వచుచ్ను గాని మొదట 

నునన్టుట్గా కడపటనుండదు. 

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

దానియేలు 11:32 => అందుకతడు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ నిబంధన నతికర్మించువారిని 

వశపరచుకొనును; అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొపప్ కారయ్ములు చేసెదరు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

దానియేలు 11:34 => వారు కుర్ంగిపోవు సమయమందు వారికి సవ్లప్ సహాయము దొరుకును, 

అయితే అనేకులు ఇచచ్కపు మాటలు చెపిప్ వారిని హతుత్కొందురు గాని 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

దానియేలు 11:36 => ఆ రాజు ఇషాట్నుసారముగా జరిగించి తనున్ తానే హెచిచ్ంచుకొనుచు 

అతిశయపడుచు, పర్తి దేవత మీదను దేవాది దేవుని మీదను గరవ్ముగా మాటలాడుచు ఉగర్త 

సమాపిత్యగువరకు వృదిధ్పొందును; అంతట నిరణ్యించినది జరుగును.  
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దానియేలు 11:37 => అతడు అందరికంటె ఎకుక్వగా తనున్తాను హెచిచ్ంచుకొనును గనుక తన 

పితరుల దేవతలను లక్షయ్పెటట్డు; మరియు సతరీలకాంకిష్తా దేవతను గాని, యే దేవతను గాని 

లక్షయ్పెటట్డు. 

దానియేలు 11:38 => అతడు తన పితరులెరుగని దేవతను, అనగా పార్కారముల దేవతను వారి 

దేవతకు మారుగా ఘనపరచును; బంగారును వెండిని విలువగల రాళల్ను మనోహరమైన వసుత్వులను 

అరిప్ంచి, ఆ దేవతను ఘనపరచును. 

దానియేలు 11:39 => మరియు ఈ కొర్తత్ దేవతను ఆధారము చేసికొని, కోటలకు పార్కారములు 

కటిట్ంచి, నూతన విధముగా తనవారికి మహా ఘనత కలుగజేయును; దేశమును కర్యమునకు 

విభజించి యిచిచ్ అనేకుల మీద తనవారికి పర్భుతవ్మిచుచ్ను. 

దానియేలు 11:40 => అంతయ్కాలమందు దకిష్ణ దేశపు రాజు అతనితో యుదధ్ము చేయును. 

మరియు ఉతత్ర దేశపు రాజు రథములను గుఱఱ్పు రౌతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూరుచ్కొని, 

తుపానువలె అతని మీదపడి దేశముల మీదుగా పర్వాహమువలె వెళుల్ను. 

దానియేలు 11:41 => అతడు ఆనందదేశమున పర్వేశించుటవలన అనేకులు కూలుదురు గాని 

ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమోమ్నీయులలో ముఖుయ్లును అతనిచేతిలోనుండి 

తపిప్ంచుకొనెదరు. 

దానియేలు 11:42 => అతడు ఇతర దేశముల మీదికి తన సేన నంపించును; ఐగుపుత్ సహా 

తపిప్ంచుకొననేరదు. 

దానియేలు 11:43 => అతడు విలువగల సమసత్ బంగారు వెండి వసుత్వులను ఐగుపుత్ యొకక్ 

విలువగల వసుత్వులనిన్టిని వశపరచుకొని, లుబీయులను కూషీయులను తనకు పాదసేవకులుగా 

చేయును. 

దానియేలు 11:44 => అంతట తూరుప్నుండియు ఉతత్రమునుండియు వరత్మానములు వచిచ్ యతని 

కలతపరచును గనుక అతాయ్గర్హము కలిగి అనేకులను పాడుచేయుటకును నశింపజేయుటకును 

అతడు బయలుదేరును. 
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దానియేలు 11:45 => కాబటిట్ తన నగరు డేరాను సముదర్ములకును పరిశుదాధ్నందములుగల 

పరవ్తమునకును మధయ్ వేయును; అయితే అతనికి నాశనము రాకుండుటకై సహాయము 

చేయువాడెవడును లేకపోవును. 

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

మారుక్ 13:8 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ 

భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 

లూకా 21:9 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు కలహములను గూరిచ్యు వినినపుప్డు 

జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 27:1 => యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయునై యునాన్డు, నేను ఎవరికి 

భయపడుదును? యెహోవా నా పార్ణదురగ్ము, ఎవరికి వెరతును? 

కీరత్నలు 27:2 => నా శరీరమాంసము తినుటకై దుషుట్లు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ బాధించు 

శతుర్వులు నామీదికి వచిచ్నపుప్డు వారు తొటిర్లిల్కూలిరి  

కీరత్నలు 27:3 => నాతో యుదధ్ము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయము భయపడదు 

నామీదికి యుదధ్ము రేగినను దీనిలో నేను ధైరయ్ము విడువకుందును.  

కీరత్నలు 46:1 => దేవుడు మనకు ఆశర్యమును దురగ్మునైయునాన్డు ఆపతాక్లములో ఆయన 

నముమ్కొనదగిన సహాయకుడు 

కీరత్నలు 46:2 => కావున భూమి మారుప్నొందినను నడిసముదర్ములలో పరవ్తములు మునిగినను 

కీరత్నలు 46:3 => వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగుకటిట్నను ఆ పొంగునకు పరవ్తములు 

కదలినను మనము భయపడము.(సెలా.) 

కీరత్నలు 112:7 => వాని హృదయము యెహోవాను ఆశర్యించి సిథ్రముగా నుండును వాడు 

దురావ్రత్కు జడియడు. 

యెషయా 8:12 => ఈ పర్జలు బందుకటుట్ అని చెపుప్నదంతయు బందుకటుట్ అనుకొనకుడి వారు 

భయపడుదానికి భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి. 
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యెషయా 8:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుదుధ్డనుకొనుడి మీరు 

భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులు పడవలెను అపుప్డాయన మీకు 

పరిశుదధ్సథ్లముగా నుండును. 

యెషయా 8:14 => అయితే ఆయన ఇశార్యేలుయొకక్ రెండు కుటుంబములకు తగులు రాయిగాను 

అభయ్ంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చికుక్వలగాను 

ఉండును 

యెషయా 12:2 => ఇదిగో నా రక్షణకు కారణభూతుడగు దేవుడు, నేను భయపడక ఆయనను 

నముమ్కొనుచునాన్ను యెహోవా యెహోవాయే నాకు బలము ఆయనే నా కీరత్నకాసప్దము ఆయన నాకు 

రక్షణాధారమాయెను 

యెషయా 26:3 => ఎవనిమనసుస్ నీమీద ఆనుకొనునో వానిని నీవు పూరణ్శాంతిగలవానిగా 

కాపాడుదువు. ఏలయనగా అతడు నీయందు విశావ్సముంచియునాన్డు. 

యెషయా 26:4 => యెహోవా యెహోవాయే నితాయ్శర్యదురగ్ము యుగయుగములు యెహోవాను 

నముమ్కొనుడి. 

యెషయా 26:20 => నా జనమా, ఇదిగో వారి దోషమునుబటిట్ భూనివాసులను శికిష్ంచుటకు 

యెహోవా తన నివాసములోనుండి వెడలివచుచ్చునాన్డు భూమి తనమీద చంపబడినవారిని ఇకను 

కపప్కుండ తాను తార్గిన రకత్మును బయలుపరచును.  

యెషయా 26:21 => నీవు వెళిల్ నీ అంతఃపురములలో పర్వేశించుము నీవు వెళిల్ నీ తలుపులు 

వేసికొనుము ఉగర్త తీరిపోవువరకు కొంచెముసేపు దాగియుండుము. 

హబకూక్కు 3:16 => నేను వినగా జనులమీదికి వచుచ్వారు సమీపించువరకు నేను ఊరకొని 

శర్మదినము కొరకు కనిపెటట్వలసియునన్ది నా అంతరంగము కలవరపడుచునన్ది ఆ శబద్మునకు నా 

పెదవులు కదలుచునన్వి నా యెముకలు కుళిల్పోవుచునన్వి నా కాళుల్ వణకుచునన్వి. 

హబకూక్కు 3:17 => అంజూరపు చెటుల్ పూయకుండినను దార్క్షచెటుల్ ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెటుల్ 

కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱఱ్లు దొడిడ్లో లేకపోయినను సాలలో 

పశువులు లేకపోయినను  

Page  of 3035 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

హబకూక్కు 3:18 => నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకరత్యైన నా దేవునియందు 

నేను సంతో షించెదను. 

లూకా 21:19 => మీరు మీ ఓరుప్చేత మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొందురు. 

యోహాను 1 4 : 1 = > మీ హృదయమును కలవరపడనియయ్కుడి ; దేవునియందు 

విశావ్సముంచుచునాన్రు నాయందును విశావ్సముంచుడి. 

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. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

1 పేతురు 3:14 => మీరొకవేళ నీతి నిమితత్ము శర్మపడినను మీరు ధనుయ్లే; వారి బెదరింపునకు 

భయపడకుడి కలవరపడకుడి; 

1 పేతురు 3:15 => నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్ కలిగినవారై, మీలో ఉనన్ నిరీక్షణనుగూరిచ్ మిముమ్ను 

హేతువు అడుగు పర్తివానికిని సాతివ్కముతోను భయముతోను సమాధానము చెపుప్టకు ఎలల్పుప్డు 

సిదధ్ముగా ఉండి, మీ హృదయములయందు కీర్సుత్ను పర్భువుగా పర్తిషిఠ్ంచుడి; 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:24 => నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియునన్ది; ఇదిగో నీతోకూడ 

ఓడలో పర్యాణమైపోవుచునన్ వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగర్హించి యునాన్డని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:25 => కాబటిట్ అయయ్లారా, ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నాతో దూత చెపిప్న 

పర్కారము జరుగునని నేను దేవుని నముమ్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:26 => అయినను మనము కొటుట్కొనిపోయి యేదైన ఒక దీవ్పముమీద 

పడవలసి యుండునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => ఆ కాలములలో దేశముల కాపురసుథ్లందరిలోను గొపప్ 

కలోల్లములు కలిగెను గనుక తమ పనిపాటలను చకక్పెటుట్కొనుటకై తిరుగువారికి సమాధానము 

లేకుండెను. 

యోబు 5:20 => కాష్మకాలమున మరణమునుండియు యుదధ్మున ఖడగ్బలమునుండియు ఆయన 

నినున్ తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 

యెషయా 7:4 => భదర్ము సుమీ, నిమమ్ళించుము; పొగ రాజుచునన్ యీ రెండు కొరకంచు 

కొనలకు, అనగా రెజీనును, సిరియనులు, రెమలాయ్ కుమారుడును అనువారి కోపాగిన్కి జడియకుము, 

నీ గుండె అవియనీయకుము. 

యిరిమ్యా 49:14 => యెహోవా యొదద్నుండి నాకు వరత్మానము వచెచ్ను; జనములయొదద్కు దూత 

పంపబడియునాన్డు, కూడికొని ఆమెమీదికి రండి యుదధ్మునకు లేచిరండి. 

యిరిమ్యా 51:46 => ఏటేట వదంతి పుటుట్చు వచుచ్ను దేశములో బలాతాక్రము జరుగుచునన్ది 

ఏలికమీద ఏలిక లేచుచునాన్డు దేశములో వినబడు వదంతికి భయపడకుడి మీ హృదయములలో 

దిగులు పుటట్నియయ్కుడి.  

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. 

ఓబధాయ్ 1:1 => ఓబదాయ్కు కలిగిన దరశ్నము. ఎదోమును గురించి పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నది. యెహోవాయొదద్నుండి వచిచ్న సమాచారము మాకు వినబడెను. ఎదోము మీద 

యుదధ్ము చేయుదము లెండని జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియునాన్డు. 
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మతత్యి 24:13 => అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

వచనము 10 

అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:6 => దేవుడు జనములను సకలవిధములైన బాధలతో శర్మపరచెను 

గనుక జనము జనమును, పటట్ణము పటట్ణమును, పాడుచేసెను. 

యెషయా 9:19 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తవలన దేశము కాలిపోయెను. 

జనులును అగిన్కి కటెట్లవలె నునాన్రు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.  

యెషయా 9:20 => కుడిపర్కక్న ఉనన్దాని పటుట్కొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; 

ఎడమపర్కక్న ఉనన్దాని భకిష్ంచుదురు గాని ఇంకను తృపిత్పొందక యుందురు వారిలో పర్తివాడు తన 

బాహువును భకిష్ంచును 

యెషయా 9:21 => మనషే ష్ ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషే ష్ను భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి 

యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 19:2 => నేను ఐగుపీత్యులమీదికి ఐగుపీత్యులను రేపెదను సహోదరులమీదికి 

సహోదరులు పొరుగువారిమీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పటట్ణముతో పటట్ణము యుదధ్ము చేయును 

రాజయ్ముతో రాజయ్ము యుదధ్ము చేయును  

యెహెజేక్లు 21:27 => నేను దానిని పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును పడదోర్యుదును; దాని 

సావ్సథ్య్కరత్ వచుచ్వరకు అదియు నిలువదు, అపుప్డు నేను దానిని అతనికిచెచ్దను.  

హగగ్యి 2:21 => యూదా దేశపు అధికారియగు జెరుబాబ్బెలుతో ఇటల్నుము ఆకాశమును భూమిని 

నేను కంపింపజేయుచునాన్ను. 
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హగగ్యి 2:22 => రాజయ్ముల సింహాసనములను నేను కిర్ంద పడవేతును; అనయ్జనుల రాజయ్ములకు 

కలిగిన బలమును నాశనముచేతును; రథములను వాటిని ఎకిక్న వారిని కిర్ంద పడవేతును; 

గుఱఱ్ములును రౌతులును ఒకరి ఖడగ్ముచేత ఒకరు కూలుదురు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

జెకరాయ్ 14:13 => ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొపప్ కలోల్లము పుటిట్ంపగా వారందరు 

ఒకరికొకరు విరోధులై ఒకరిమీద నొకరు పడుదురు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

యెషయా 24:19 => భూమి బొతిత్గా బదద్లై పోవుచునన్ది భూమి కేవలము తునకలై పోవుచునన్ది 

భూమి బహుగా దదద్రిలుల్చునన్ది  

యెషయా 24:20 => భూమి మతుత్నివలె కేవలము తూలుచునన్ది పాకవలె ఇటు అటు ఊగుచునన్ది 

దాని అపరాధము దానిమీద భారముగా ఉనన్ది అది పడి యికను లేవదు. భయంకరమైన వరత్మానము 

విని పారిపోవువాడు గుంటలో పడును గుంటను తపిప్ంచుకొనువాడు ఉరిలో చికుక్ను. 

యెషయా 24:21 => ఆ దినమున యెహోవా ఉనన్త సథ్లమందునన్ ఉనన్త సథ్ల సమూహమును 

భూమిమీదనునన్ భూరాజులను దండించును 

యెషయా 24:22 => చెరపటట్పడినవారు గోతిలో చేరచ్బడునటుల్గా వారు చేరచ్బడి చెరసాలలో 

వేయబడుదురు బహుదినములైన తరువాత వారు దరిశ్ంపబడుదురు. 
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యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యెహెజేక్లు 14:21 => పర్భువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు మనుషుయ్లను 

పశువులను నిరూమ్లము చేయవలెనని నేను ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను దుషట్మృగములచేతను 

తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీరుప్తీరిచ్నయెడల అటిట్ వారుండినను వారు 

దాని రకిష్ంపలేరు 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

జెకరాయ్ 14:4 => ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూరుప్తటుట్న నునన్ ఒలీవ కొండమీద ఆయన 

పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూరుప్ తటుట్నకును పడమటి తటుట్వకును నడిమికి విడిపోయి సగము 

కొండ ఉతత్రపు తటుట్నకును సగముకొండ దకిష్ణపు తటుట్నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ 

యొకటి యేరప్డును. 

లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

Page  of 3041 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28 => వారిలో అగబు అను ఒకడు నిలువబడి, భూలోకమంతట గొపప్ 

కరవు రాబోవుచునన్దని ఆతమ్దావ్రా సూచించెను. అది కౌ ల్దియ చకర్వరిత్ కాలమందు సంభవించెను. 

నిరగ్మకాండము 19:18 => యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున 

అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, 

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

2 సమూయేలు 24:15 => అందుకు యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు రపిప్ంచగా ఆ 

దినము ఉదయము మొదలుకొని సమాజకూటపు వేళ వరకు అది జరుగుచుండెను; అందుచేత 

దానునుండి బెయేరె ష్బావరకు డెబబ్ది వేలమంది మృతినొందిరి. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:5 => ఆ కాలములలో దేశముల కాపురసుథ్లందరిలోను గొపప్ 

కలోల్లములు కలిగెను గనుక తమ పనిపాటలను చకక్పెటుట్కొనుటకై తిరుగువారికి సమాధానము 

లేకుండెను. 

కీరత్నలు 59:15 => తిండికొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృపిత్ కలుగనియెడల రాతిర్ 

అంతయు ఆగుదురు. 

కీరత్నలు 91:6 => చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధాయ్హన్మందు పాడుచేయు 

రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. 

యెషయా 29:6 => ఉరుముతోను భూకంపముతోను మహా శబద్ముతోను సుడిగాలి తుపానులతోను 

దహించు అగిన్జావ్లలతోను సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా దాని శికిష్ంచును. 
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యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

యిరిమ్యా 38:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణము నిశచ్యముగా 

బబులోనురాజు దండుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు దాని పటుట్కొనును అని యిరీమ్యా 

పర్జలకందరికి పర్కటింపగా  

యెహెజేక్లు 14:19 => అటిట్ దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుషుయ్లును పశువులును 

నిరూమ్లమగుటకై పార్ణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌదర్మును కుమమ్ రించినయెడల 

మారుక్ 13:7 => మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు 

కలవరపడకుడి; ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

లూకా 12:51 => నేను భూమిమీద సమాధానము కలుగజేయ వచిచ్తినని మీరు తలంచుచునాన్రా? 

కాదు; భేదమునే కలుగజేయ వచిచ్తినని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

వచనము 11 

అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

లేవీయకాండము 26:18 => ఇవనిన్యు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:19 => మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. 
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లేవీయకాండము 26:20 => మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. 

లేవీయకాండము 26:21 => మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను మీ 

పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను. 

లేవీయకాండము 26:22 => మీ మధయ్కు అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను 

సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు 

పాడైపోవును. 

లేవీయకాండము 26:23 => శిక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా 

నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:24 => నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ పాపములనుబటిట్ ఇక 

ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:25 => మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది నా నిబంధన విషయమై 

పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు తెగులును రపిప్ంచెదను; 

మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. 

లేవీయకాండము 26:26 => నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ పార్ణాధారమును తీసివేసిన 

తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును 

మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. 

లేవీయకాండము 26:27 => నేను ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు 

విరోధముగా నడిచినయెడల 

లేవీయకాండము 26:28 => నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ 

యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

యెషయా 9:12 => తూరుప్న సిరియాయు పడమట ఫిలిషీత్యులును నోరుతెరచి ఇశార్యేలును 

మింగివేయవలెనని యునాన్రు ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు.ఆయన బాహువు 

ఇంకను చాపబడియునన్ది. 

యెషయా 9:17 => వారందరును భకిత్హీనులును దురామ్రుగ్లునై యునాన్రు పర్తి నోరు 

దురాభ్షలాడును కాబటిట్ పర్భువు వారి యౌవనసుథ్లను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండుర్లు 

లేనివారియందైనను వారి విధవరాండర్యందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము 

చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 9:21 => మనషే ష్ ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషే ష్ను భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి 

యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

యెషయా 10:4 => వారు చెరపటట్బడినవారి కిర్ంద దాగుకొనుచునాన్రు హతులైనవారి కిర్ంద 

కూలుచునాన్రు ఈలాగు జరిగినను యెహోవా కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

1 పేతురు 4:17 => తీరుప్ దేవుని ఇంటియొదద్ ఆరంభమగు కాలము వచిచ్యునన్ది; అది 

మనయొదద్నే ఆరంభమైతే దేవుని సువారత్కు అవిధేయులైన వారి గతి యేమవును? 

1 పేతురు 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 32:23 => వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా 

బాణములనిన్టిని వేసెదను. 

కీరత్నలు 59:15 => తిండికొరకు వారు ఇటు అటు తిరుగులాడెదరు తృపిత్ కలుగనియెడల రాతిర్ 

అంతయు ఆగుదురు. 

యిరిమ్యా 38:2 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈ పటట్ణము నిశచ్యముగా 

బబులోనురాజు దండుచేతికి అపప్గింపబడును, అతడు దాని పటుట్కొనును అని యిరీమ్యా 

పర్జలకందరికి పర్కటింపగా  

మతత్యి 24:29 => ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 13:8 => జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ 

భూకంపములు కలుగును, కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 

వచనము 12 

అకర్మము విసత్రించుటచేత అనేకుల పేర్మ చలాల్రును. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 

మతత్యి 10:19 => వారు మిముమ్ను అపప్గించునపుప్డు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి 

చెపుప్దుము? అని చింతింపకుడి; మీరేమి చెపప్వలెనో అది ఆ గడియలోనే మీకనుగర్హింపబడును. 

మతత్యి 10:20 => మీ తండిర్ ఆతమ్ మీలో ఉండి మాటలాడుచునాన్డే గాని మాటలాడువారు మీరు 

కారు. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 
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మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 22:6 => తకిక్నవారు అతని దాసులను పటుట్కొని అవమానపరచి చంపిరి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 13:10 => సకల జనములకు సువారత్ ముందుగా పర్కటింపబడవలెను. 

మారుక్ 13:11 => వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని 

ముందుగా చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు 

పరిశుదాధ్తమ్యే గాని మీరు కారు. 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 11:49 => అందుచేత దేవుని జాఞ్నము చెపిప్నదేమనగా నేను వారియొదద్కు పర్వకత్లను 

అపొసత్లులను పంపుదును. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 
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లూకా 21:17 => నా నామము నిమితత్ము మీరు మనుషుయ్లందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

యోహాను 15:20 => దాసుడు తన యజమానునికంటె గొపప్వాడు కాడని నేను మీతో చెపిప్నమాట 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. లోకులు ననున్ హింసించినయెడల మిముమ్ను కూడ హింసింతురు; నా మాట 

గైకొనినయెడల మీ మాటకూడా గైకొందురు 

యోహాను 16:2 => వారు మిముమ్ను సమాజమందిరములలోనుండి వెలివేయుదురు; మిముమ్ను 

చంపు పర్తివాడు తాను దేవునికి సేవచేయుచునాన్నని అనుకొను కాలము వచుచ్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:2 => వారు పర్జలకు బోధించుటయు, యేసునుబటిట్ మృతులలోనుండి 

పునరుతాథ్నము కలుగునని పర్కటించుటయు చూచి కలవరపడి వారిమీదికివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:3 => వారిని బలాతాక్రముగా పటుట్కొని, సాయంకాలమైనందున 

మరునాటివరకు వారిని కావలిలో ఉంచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => 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 వెళిల్పోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:59 => పర్భువునుగూరిచ్ మొరపెటుట్చు యేసు పర్భువా, నా ఆతమ్ను 

చేరుచ్కొనుమని సెత్ఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళల్తో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1 => దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో 

కొందరిని బాధపెటుట్టకు బలాతాక్రముగా పటుట్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2 => యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడగ్ముతో చంపించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:5 => పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు 

అతాయ్సకిత్తో దేవునికి పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

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 22:19 => అందుకు నేను పర్భువా, పర్తి సమాజమందిరములోను 

నీయందు విశావ్సముంచువారిని నేను చెరసాలలో వేయుచు కొటుట్చు నుంటినని వారికి బాగుగా 

తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20 => మరియు నీ సాకిష్యైన సెత్ఫను రకత్ము చిందింపబడినపుప్డు నేను 

కూడ దగగ్ర నిలిచి అందుకు సమమ్తించి అతని చంపినవారి వసత్రములకు కావలియుంటినని చెపిప్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21 => అందుకు ఆయన వెళుల్ము , నేను దూరముగా 

అనయ్జనులయొదద్కు నినున్ పంపుదునని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:22 => అయినను ఈ విషయమై నీ అభిపార్యము నీవలన 

వినగోరుచునాన్ము; ఈ మతభేదమునుగూరిచ్ అంతట ఆకేష్పణ చేయుచునాన్రు ఇంతమటుట్కు మాకు 

తెలియుననిరి. 
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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 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 పేతురు 4:16 => ఎవడైనను కైరసత్వుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగుగ్పడక, ఆ 

పేరును బటిట్యే దేవుని మహిమపరచవలెను. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

పర్కటన 6:9 => ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము 

ఇచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్మును వధింపబడినవారి ఆతమ్లను బలిపీఠము కిర్ంద చూచితిని. 

పర్కటన 6:10 => వారు నాథా, సతయ్సవ్రూపీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక తీరుప్ తీరచ్కయు, మా రకత్ము 

నిమితత్ము భూనివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు ఉందువని బిగగ్రగా కేకలు వేసిరి. 

పర్కటన 6:11 => తెలల్ని వసత్రము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు--వారివలెనే 

చంపబడబోవువారి సహదాసుల యొకక్యు సహోదరుల యొకక్యు లెకక్ పూరిత్యగువరకు ఇంక 

కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని వారితో చెపప్బడెను. 
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పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

1 సమూయేలు 22:23 => నీవు భయపడక నాయొదద్ ఉండుము, నాయొదద్ నీవు భదర్ముగా 

ఉందువు; నా పార్ణము తీయ చూచువాడును నీ పార్ణము తీయ చూచువాడును ఒకడే అని 

అబాయ్తారుతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 

యిరిమ్యా 15:10 => అయోయ్ నాకు శర్మ; నా తలీల్, జగడమాడువానిగాను దేశసుథ్లందరితో 

కలహించువానిగాను నీవేల ననున్ కంటివి? వడిడ్కి నేను బదులియయ్లేదు, వారు నాకు బదులిచిచ్నవారు 

కారు అయినను వారందరు ననున్ శపించుచునాన్రు. 

దానియేలు 11:33 => జనములో బుదిధ్మంతులు ఆనేకులకు బోధించుదురు గాని వారు బహు 

దినములు ఖడగ్మువలనను అగిన్వలనను కుర్ంగి చెరపటట్బడి హింసింపబడి దోచబడుదురు.  

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 
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మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:21 => అయితే వారు ననున్ పంపినవానిని ఎరుగరు గనుక నా నామము నిమితత్ము 

వీటిననిన్టిని మీకు చేయుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:16 => ఇతడు నా నామముకొరకు ఎనిన్ శర్మలను అనుభవింపవలెనో 

నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19 => ఆమె యజమానులు తమ లాభసాధనము పోయెనని చూచి, 

పౌలును సీలను పటుట్కొని గార్మపు చావడిలోనికి అధికారుల యొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:10 => మేముకీర్సుత్ నిమితత్ము వెఱిఱ్వారము, మీరు కీర్సుత్నందు బుదిధ్మంతులు; 

మేము బలహీనులము, మీరు బలవంతులు; మీరు ఘనులు, మేము ఘనహీనులము. 

1 కొరిందీయులకు 15 :19 => ఈ జీవితకాలము మటుట్కే మనము కీర్సుత్నందు 

నిరీకిష్ంచువారమైనయెడల మనుషుయ్లందరికంటె దౌరాభ్గుయ్లమై యుందుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  
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హెబీర్యులకు 12:4 => మీరు పాపముతో పోరాడుటలో రకత్ము కారునంతగా ఇంక దానిని 

ఎదిరింపలేదు.  

1 పేతురు 4:6 => మృతులు శరీర విషయములో మానవరీతయ్ తీరుప్ పొందునటుల్ను ఆతమ్ 

విషయములో దేవునిబటిట్ జీవించునటుల్ను వారికి కూడ సువారత్ పర్కటింపబడెను. 

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

వచనము 13 

అంతమువరకు సహించినవాడెవడో వాడే రకిష్ంపబడును. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:57 => అయితే యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన ఇంటను తపప్, మరి ఎకక్డనైనను 

ఘనహీనుడు కాడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మతత్యి 26:33 => అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును 

అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 26:34 => యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని 

ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 4:17 => అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము 

నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 
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యోహాను 6:60 => ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు ఈ మాట విని యిది కఠినమైన మాట, యిది 

ఎవడు వినగలడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 6:61 => యేసు తన శిషుయ్లు దీనినిగూరిచ్ సణుగుకొనుచునాన్రని తనకుతానే యెరిగి 

వారితో ఇటల్నెను దీనివలన మీరు అభయ్ంతరపడుచునాన్రా? 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

యోహాను 6:67 => కాబటిట్ యేసు మీరుకూడ వెళిల్పోవలెనని యునాన్రా? అని పండెర్ండుమందిని 

అడుగగా 

2 తిమోతి 1:15 => ఆసియలోని వారందరు ననున్ విడిచిపోయిరను సంగతి నీవెరుగుదువు; వారిలో 

ఫుగెలుల్ హెరొమ్గెనే అనువారునాన్రు. 

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

మతత్యి 10:21 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకు అపప్గించెదరు; 

పిలల్లు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపించెదరు. 

మతత్యి 10:35 => ఒక మనుషుయ్నికిని వాని తండిర్కిని, కుమారెత్కును ఆమె తలిల్కిని, కోడలికిని ఆమె 

అతత్కును విరోధము పెటట్వచిచ్తిని. 

మతత్యి 10:36 => ఒక మనుషుయ్ని యింటివారే అతనికి శతుర్వులగుదురు. 

మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:22 => అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి పర్తి వాడును పర్భువా, నేనా? అని 

ఆయననడుగగా 

Page  of 3054 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 26:23 => ఆయన నాతోకూడ పాతర్లో చెయియ్ ముంచినవాడెవడో వాడే ననున్ 

అపప్గించువాడు. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మీకా 7:5 => సేన్హితునియందు నమిమ్క యుంచవదుద్, ముఖయ్సేన్హితుని నముమ్కొనవదుద్, నీ 

కౌగిటిలో పండుకొనియునన్ దానియెదుట నీ పెదవుల దావ్రమునకు కాపుపెటుట్ము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మారుక్ 13:12 => సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; 

కుమారులు తలిదండుర్లమీద లేచి వారిని చంపింతురు; 

లూకా 21:16 => తలిదండుర్ల చేతను సహోదరుల చేతను బంధువుల చేతను సేన్హితుల చేతను 

మీరు అపప్గింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు; 

నెహెమాయ్ 6:17 => ఆ దినములలో యూదుల పర్ధానులు టోబీయాయొదద్కు మాటిమాటికి పతిర్కలు 

పంపుచు వచిచ్రి; అతడును వారికి పతిర్కలు పంపుచుండెను. 

యెషయా 9:21 => మనషే ష్ ఎఫార్యిమును ఎఫార్యిము మనషే ష్ను భకిష్ంచును వీరిదద్రు ఏకీభవించి 

యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చలాల్రలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను 

చాపబడియునన్ది.  

దానియేలు 11:30 => అంతట కితీత్యుల ఓడలు అతని మీదికి వచుచ్టవలన అతడు వాయ్కులపడి 

మరలి, పరిశుదధ్ నిబంధన విషయములో అతాయ్గర్హము గలవాడై, తన యిషాట్నుసారముగా 

జరిగించును. అతడు మరలి పరిశుదధ్ నిబంధనను నిషేధించిన వారెవరని విచారించును. 

జెకరాయ్ 11:6 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ నేనికను దేశనివాసులను కనికరింపక ఒకరిచేతికి ఒకరిని, 

వారి రాజుచేతికి వారినందరిని అపప్గింతును, వారు దేశమును, నాశనము చేయగా వారిచేతిలోనుండి 

నేనెవరిని విడిపింపను. 
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జెకరాయ్ 11:14 => అపుప్డు బంధకమనునటిట్ నా రెండవ కఱఱ్ను తీసికొని యూదా వారికిని 

ఇశార్యేలు వారికిని కలిగిన సహోదరబంధమును భంగము చేయునటుల్ దాని విరిచితిని. 

మతత్యి 7:6 => పరిశుదధ్మైనది కుకక్లకు పెటట్కుడి, మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి; 

వేసినయెడల అవి యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొర్కిక్ మీమీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్వేయును. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 6:49 => అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇలుల్ కటిట్న 

వానిని పోలియుండును. పర్వాహము దానిమీద వడిగా కొటట్గానే అది కూలి పడెను; ఆ యింటిపాటు 

గొపప్దని చెపెప్ను 

లూకా 12:53 => తండిర్ కుమారునికిని, కుమారుడు తండిర్కిని, తలిల్ కుమారెత్కును, కుమారెత్ తలిల్కిని, 

అతత్ కోడలికిని, కోడలు అతత్కును విరోధులుగా ఉందురని చెపెప్ను. 

లూకా 21:12 => ఇవనిన్యు జరుగకమునుపు వారు మిముమ్ను బలాతాక్రముగా పటిట్, నా నామము 

ని మి తత్ ము మి ముమ్ ను రా జు ల యొ దద్ కు ను అ ధి ప తు ల యొ దద్ కు ను తీ సి కొ ని పో యి , 

సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అపప్గించి హింసింతురు. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:26 => అతడు యెరూషలేములోనికి వచిచ్ శిషుయ్లతో కలిసికొనుటకు 

యతన్ముచేసెను గాని, అతడు శిషుయ్డని నమమ్క అందరును అతనికి భయపడిరి. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:2 => కుకక్ల విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. దుషుట్లైన పనివారి విషయమై 

జాగర్తత్గా ఉండుడి, ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగర్తత్గా ఉండుడి. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 3:3 => మనము శర్మను అనుభవింపవలసి యునన్దని మీతో ముందుగా 

చెపిప్తివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;  

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

పర్కటన 20:4 => అంతట సింహాసనములను చూచితిని; వాటిమీద ఆసీనులై యుండువారికి 

విమరశ్చేయుటకు అధికారము ఇయయ్బడెను. మరియు కూర్రమృగమునకైనను దాని పర్తిమకైనను 

నమసాక్రము చేయక, తమ నోసలల్యందుగానిచేతులయందుగాని దాని ముదర్ వేయించుకొనని 

వారిని, యేసు విషయమై తామిచిచ్న సాక్షయ్ము నిమితత్ము దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము శిరచేచ్దనము 

చేయబడినవారి ఆతమ్లను చూచితిని. వారు బర్తికినవారై, వెయియ్ సంవతస్రములు కీర్సుత్తో కూడా 

రాజయ్ము చేసిరి 

వచనము 14 

మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను పర్కటింపబడును; 

అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 
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1 తిమోతి 4:1 => అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబదిధ్కుల వేషధారణవలన మోసపరచు 

ఆతమ్ల యందును 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 2:26 => మిముమ్ను మోసపరచువారినిబటిట్ యీ సంగతులు మీకు వార్సియునాన్ను. 

1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

యూదా 1:4 => ఏలయనగా కొందరు రహసయ్ముగా జొరబడియునాన్రు. వారు భకిత్హీనులై మన 

దేవుని కృపను కామాతురతవ్మునకు దురివ్నియోగ పరచుచు, మన అదివ్తీయనాధుడును పర్భువునైన 

యేసుకీర్సుత్ను విసరిజ్ంచుచునాన్రు; ఈ తీరుప్ పొందుటకు వారు పూరవ్మందే సూచింపబడినవారు. 

పర్కటన 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 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకిత్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

మారుక్ 13:6 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 
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రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

వచనము 15 

కాబటిట్ పర్వకత్యైన దానియేలు దావ్రా చెపప్బడిన నాశనకరమైన హేయవసుత్వు పరిశుదధ్సథ్లమందు 

నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గర్హించుగాక 

యాకోబు 4:1 => మీలో యుదధ్ములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచునన్వి? మీ 

అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచఛ్లనుండియే గదా? 

యాకోబు 4:2 => మీరాశించుచునాన్రు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహతయ్ చేయుదురు 

మతస్రపడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోటాల్డుదురు యుదధ్ము చేయుదురు గాని దేవుని 

అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు. 

యాకోబు 4:3 => మీరడిగినను మీ భోగముల నిమితత్ము వినియోగించుటకై దురుదేద్శముతో 

అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు. 

యాకోబు 4:4 => వయ్భిచారిణులారా, యీ లోక సేన్హము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబటిట్ 

యెవడు ఈ లోకముతో సేన్హము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శతుర్వగును. 

యాకోబు 5:1 => ఇదిగో ధనవంతులారా, మీమీదికి వచెచ్డి ఉపదర్వములనుగూరిచ్ పర్లాపించి 

యేడువుడి. 
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యాకోబు 5:2 => మీ ధనము చెడిపోయెను; మీ వసత్రములు చిమమ్టలు కొటిట్నవాయెను. 

యాకోబు 5:3 => మీ బంగారమును మీ వెండియు తుపుప్పటిట్నవి; వాటి తుపుప్ మీమీద సాక్షయ్ముగా 

ఉండి అగిన్వలె మీ శరీరములను తినివేయును; అంతయ్దినములయందు ధనము కూరుచ్ కొంటిరి. 

యాకోబు 5:4 => ఇదిగో మీ చేలు కోసిన పనివారికియయ్క, మీరు మోసముగా బిగపటిట్న కూలి 

మొఱఱ్పెటుట్చునన్ది. మీ కోతవారి కేకలు సైనయ్ములకు అధిపతియగు పర్భువు యొకక్ చెవులలో 

చొచిచ్యునన్వి. 

యాకోబు 5:5 => మీరు భూమిమీద సుఖముగా జీవించి భోగాసకుత్లై వధ దినమునందు మీ 

హృదయములను పోషించుకొంటిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

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 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

కీరత్నలు 12:1 => యెహోవా ననున్ రకిష్ంపుము, భకిత్గలవారు లేకపోయిరి విశావ్సులు నరులలో 

నుండకుండ గతించిపోయిరి. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 
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రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

వచనము 16 

యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

మతత్యి 10:22 => మీరు నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత దేవ్షింపబడుదురు; 

అంతమువరకును సహించినవాడు రక్షంపబడును. 

మారుక్ 13:13 => నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు 

సహించినవాడే రక్షణ పొందును. 

లూకా 8:15 => మంచినేల నుండు (వితత్నమును పోలిన) వారెవరనగా యోగయ్మైన మంచి 

మనసుస్తో వాకయ్ము విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 1:8 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దినమందు మీరు నిరపరాధులై యుండునటుల్ 

అంతమువరకు ఆయన మిముమ్ను సిథ్రపరచును. 

హెబీర్యులకు 3:6 => అయితే కీర్సుత్ కుమారుడైయుండి, ఆయన యింటిమీద నమమ్కముగా 

ఉనాన్డు; ధైరయ్మును నిరీక్షణవలని ఉతాస్హమును తుదమటుట్కు సిథ్రముగా చేపటిట్నయెడల మనమే 

ఆయన యిలుల్. 

హెబీర్యులకు 3:14 => పాపమువలన కలుగు భర్మచేత మీలో ఎవడును కఠినపరచబడకుండునటుల్ 

నేడు అనబడు సమయముండగానే, పర్తి దినమును ఒకనికొకడు బుదిధ్ చెపుప్కొనుడి. 
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హెబీర్యులకు 10:39 => అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆతమ్ను 

రకిష్ంచుకొనుటకు విశావ్సము కలిగినవారమై యునాన్ము. 

పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

సంఖాయ్కాండము 6:12 => మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు 

తనున్ పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  

యెహోషువ 6:13 => ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని, నిలువక 

యెహోవా మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి, యోధులు వారికి 

ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు 

వెళుల్చు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి. 

1 సమూయేలు 15:11 => సౌలు ననున్ అనుసరింపక వెనుకతీసి నా ఆజఞ్లను గైకొనకపోయెను 

గనుక అతనిని రాజుగా నిరణ్యించినందుకు నేను పశాచ్తాత్ప పడుచునాన్ను. అందుకు సమూయేలు 

కోపావేశుడై రాతిర్ అంత యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్చుండెను. 

కీరత్నలు 37:34 => యెహోవాకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండుము ఆయన మారగ్ము ననుసరించుము 

భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొనునటుల్ ఆయన నినున్ హెచిచ్ంచును భకిత్హీనులు నిరూమ్లము కాగా నీవు 

చూచెదవు.  

కీరత్నలు 119:33 => (హే) యెహోవా, నీ కటట్డలను అనుసరించుటకు నాకు నేరుప్ము. అపుప్డు 

నేను కడమటుట్కు వాటిని గైకొందును. 

సామెతలు 16:17 => చెడుతనము విడిచి నడచుటయే యథారథ్వంతులకు రాజమారగ్ము తన 

పర్వరత్న కనిపెటుట్వాడు తన పార్ణమును కాపాడుకొనును. 
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యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

యోహాను 8:31 => కాబటిట్ యేసు, తనను నమిమ్న యూదులతో మీరు నా వాకయ్మందు 

నిలిచినవారైతే నిజముగా నాకు శిషుయ్లైయుండి సతయ్మును గర్హించెదరు; 

1 కొరిందీయులకు 15:24 => అటుతరువాత ఆయన సమసత్మైన ఆధిపతయ్మును, సమసత్మైన 

అధికారమును, బలమును కొటిట్వేసి తన తండిర్యైన దేవునికి రాజయ్ము అపప్గించును; అపుప్డు 

అంతము వచుచ్ను. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

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. 

హెబీర్యులకు 6:11 => మీరు మందులు కాక, విశావ్సముచేతను ఓరుప్చేతను వాగాద్నములను 

సవ్తంతిర్ంచుకొను వారిని పోలి నడుచుకొనునటుల్గా మీలో పర్తివాడును  

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 11:27 => విశావ్సమునుబటిట్ అతడు అదృశుయ్డైనవానిని చూచుచునన్టుట్ 

సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను విడిచిపోయెను. 
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హెబీర్యులకు 12 :1 => ఇంత గొపప్ సాకిష్ సమూహము మేఘమువలె మనలను 

ఆవరించియునన్ందున 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

పర్కటన 2:4 => అయినను మొదట నీకుండిన పేర్మను నీవు వదిలితివని నేను నీమీద తపుప్ ఒకటి 

మోపవలసియునన్ది. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

వచనము 17 

మిదె ద్మీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకు దిగకూడదు; 

మతత్యి 4:23 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజయ్మునుగూరిచ్న 

సువారత్ను పర్కటించుచు, పర్జలలోని పర్తి వాయ్ధిని, రోగమును సవ్సథ్పరచుచు గలిలయ యందంతట 

సంచరించెను. 

మతత్యి 9:35 => యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు రాజయ్సువారత్ పర్కటించుచు, 

పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుచు, సమసత్ పటట్ణములయందును 

గార్మములయందును సంచారము చేసెను. 

మతత్యి 10:7 => వెళుల్చు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్దని పర్కటించుడి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25 => ఇదిగో దేవుని రాజయ్మునుగూరిచ్ పర్కటించుచు నేను మీ మధయ్ను 

సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిపుప్డు తెలియును. 

మతత్యి 18:19 => మరియు మీలో ఇదద్రు తాము వేడుకొను దేనినిగూరిచ్యైనను భూమిమీద 

ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందునన్ నాతండిర్వలన వారికి దొరకునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 
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మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2 => తరువాత ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినమువరకు ఆయన 

చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటిననిన్టినిగూరిచ్ నా మొదటి గర్ంథమును రచించితిని. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

రోమీయులకు 15:20 => నేనైతే మరియొకని పునాదిమీద కటట్కుండు నిమితత్ము ఆయననుగూరిచ్న 

సమాచారమెవరికి తెలియజేయబడలేదో వారు చూతురనియు, విననివారు గర్హింతురనియు, 

రోమీయులకు 15:21 => వార్యబడిన పర్కారము కీర్సుత్ నామమెరుగని చోటల్ను సువారత్ను 

పర్కటింపవలెనని మికిక్లి ఆశగలవాడనైయుండి ఆలాగున పర్కటించితిని. 

రోమీయులకు 16:25 => సమసత్మైన అనయ్జనులు విశావ్సమునకు విధేయులగునటుల్, అనాదినుండి 

రహసయ్ముగా ఉంచబడి యిపుప్డు పర్తయ్క్షపరచబడిన మరమ్ము, నితయ్దేవుని ఆజఞ్ పర్కారము పర్వకత్ల 

లేఖనములదావ్రా వారికి తెలుపబడియునన్ది. ఈ మరమ్మును అనుసరించియునన్ నా సువారత్ 

పర్కారముగాను, 

రోమీయులకు 16:26 => యేసుకీర్సుత్ను గూరిచ్న పర్కటన పర్కారముగాను, మిముమ్ను సిథ్రపరచుటకు 

శకిత్మంతుడును  
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కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 

యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 
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యెహెజేక్లు 7:10 => ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము 

ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ 

దుషుట్లను దండించునదాయెను. 

కీరత్నలు 102:22 => వచుచ్తరము తెలిసికొనునటుల్గా ఇది వార్యబడవలెను సృజింపబడబోవు 

జనము యెహోవాను సుత్తించును 

యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

దానియేలు 12:4 => దానియేలూ, నీవు ఈ మాటలను మరుగుచేసి అంతయ్కాలము వరకు ఈ 

గర్ంథమును ముదిర్ంపుము. చాలమంది నలుదిశల సంచరించినందున తెలివి అధికమగును అని నాతో 

మాటలాడు గబిర్యేలను నతడు చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మతత్యి 26:13 => సరవ్లోకమందు ఈ సువారత్ ఎకక్డ పర్కటింపబడునో, అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

ఈమె జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

మారుక్ 13:10 => సకల జనములకు సువారత్ ముందుగా పర్కటింపబడవలెను. 

లూకా 2:1 => ఆ దినములలో సరవ్లోకమునకు పర్జాసంఖయ్ వార్యవలెనని కైసరు ఔగుసుత్ వలన 

ఆజఞ్ ఆయెను. 

లూకా 9:2 => దేవుని రాజయ్మును పర్కటించుటకును రోగులను సవ్సథ్పరచుటకును వారినంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8 => అయినను పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు మీరు 

శకిత్నొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను 

భూదిగంతముల వరకును నాకు సాకుష్లైయుందురని వారితో చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:5 => ఆ కాలమున ఆకాశము కిర్ందనుండు పర్తి జనములోనుండి వచిచ్న 

భకిత్గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. 
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రోమీయులకు 1:8 => మీ విశావ్సము సరవ్లోకమున పర్చురము చేయబడుచుండుటనుబటిట్, మొదట 

మీ యందరినిమితత్ము యేసుకీర్సుత్దావ్రా నా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

వచనము 18 

పొలములో ఉండువాడు, తన బటట్లు తీసికొనిపోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు. 

మారుక్ 13:14 => మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు 

చూచునపుప్డు చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 21:20 => యెరూషలేము దండల్చేత చుటట్బడుట మీరు చూచునపుప్డు దాని నాశనము 

సమీపమైయునన్దని తెలిసికొనుడి. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 
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చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

దానియేలు 12:11 => అనుదిన బలి నిలుపు చేయబడిన కాలము మొదలుకొని నాశనము 

కలుగజేయు హేయమైన దానిని నిలువబెటుట్వరకు వెయియ్నిన్ రెండువందల తొంబది దినములగును. 

యెహెజేక్లు 40:4 => ఆ మనుషుయ్డు నాతో ఇటల్నెను నరపుతుర్డా, నేను నీకు చూపుచునన్ 

వాటిననిన్టిని కనున్లార చూచి చెవులార విని మనసుస్లో ఉంచుకొనుము; నేను వాటిని నీకు చూపుటకై 

నీవిచచ్టికి తేబడితివి, నీకు కనబడు వాటిననిన్టిని ఇశార్యేలీయులకు తెలియజేయుము.  

దానియేలు 9:23 => నీవు బహు పిర్యుడవు గనుక నీవు విజాఞ్పనము చేయ నారంభించినపుప్డు, ఈ 

సంగతిని నీకు చెపుప్టకు వెళల్వలెనని ఆజఞ్ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన 

దరశ్నభావమును గర్హించుము. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 10:13 => పారసీకుల రాజాయ్ధిపతి ఇరువది యొకక్ దినములు ననున్ ఎదిరించెను. ఇంక 

పారసీకుల రాజుల సముఖమున నేను నిలుచుచుండగా పర్ధానాధిపతులలో మిఖాయేలను ఒకడు నాకు 

సహాయము చేయవచెచ్ను, 

దానియేలు 10:14 => ఈ దరశ్నపు సంగతి ఇంక అనేకదినముల వరకు జరుగదు; అయితే 

దినముల అంతమందు నీ జనమునకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయ వచిచ్తినని 

అతడు నాతో చెపెప్ను. 
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హెబీర్యులకు 2:1 => కావున మనము వినిన సంగతులను విడిచిపెటిట్ కొటుట్కొని పోకుండునటుల్ 

వాటియందు మరి విశేష జాగర్తత్ కలిగియుండవలెను. 

పర్కటన 1:3 => సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచనవాకయ్ములు చదువువాడును, వాటిని 

విని యిందులో వార్యబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధనుయ్లు.  

పర్కటన 3:22 => సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్ మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక. 

సంఖాయ్కాండము 24:24 => కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును 

బాధించును. కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

2 రాజులు 6:10 => ఇశార్యేలు రాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచచ్రిక చేసిన సథ్లమునకు పంపి 

సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రకిష్ంచుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచిచ్నందున 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

కీరత్నలు 48:1 => మన దేవుని పటట్ణమందు ఆయన పరిశుదధ్ పరవ్తమందు యెహోవా 

గొపప్వాడును బహు కీరత్నీయుడునైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 74:4 => నీ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నీ విరోధులు ఆరభ్టించుచునాన్రు విజయ ధవ్జములని 

తమ ధవ్జములను వారెతిత్యునాన్రు 

సామెతలు 3:25 => ఆకసిమ్కముగా భయము కలుగునపుప్డు దురామ్రుగ్లకు నాశనము వచుచ్నపుప్డు 

నీవు భయపడవదుద్ 
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సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

యిరిమ్యా 9:12 => ఈ సంగతిని గర్హింపగల జాఞ్ని యెవడు? దానిని వాడు తెలియజేయునటుల్ 

యెహోవా నోటి మాట ఎవనికి వచెచ్ను? ఎవడును సంచరింపకుండ ఆ దేశము ఎడారివలె ఏల 

కాలిపోయి పాడాయెను? 

యిరిమ్యా 10:17 => నివాసినీ, ముటట్డి వేయబడుచునన్ దేశము విడిచి వెళుల్టకై నీ సామగిర్ని 

కూరుచ్కొనుము. 

యిరిమ్యా 44:29 => మీకు కీడు సంభవించునటుల్గా నా మాటలు నిశచ్యముగా నిలుచునని మీకు 

తెలియబడుటకును, నేను ఈ సథ్లమందు మిముమ్ను శికిష్ంచుచునన్ందుకును ఇది మీకు సూచనగా 

నుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 49:8 => ఏశావును విమరిశ్ంచుచు నేనతనికి కషట్కాలము రపిప్ంచుచునాన్ను; 

దదానీయులారా, పారిపోవుడి వెనుకకు మళుల్డి బహులోతున దాగుకొనుడి. 

దానియేలు 1:6 => యూదులలోనుండి దానియేలు, హననాయ్, మిషాయేలు, అజరాయ్ అనువారు 

వీరిలోనుండిరి. 

దానియేలు 8:13 => అపుప్డు పరిశుదుధ్లలో ఒకడు మాటలాడగా వింటిని; అంతలో 

మాటలాడుచునన్ ఆ పరిశుదుధ్నితో మరియొక పరిశుదుధ్డు మాటలాడుచుండెను. ఏమనగా, 

అనుదినబలినిగూరిచ్యు, అతికర్మము జరిగినందున సంభవించు నాశనకరమైన హేయ 

వసుత్వునుగూరిచ్యు కలిగిన యీ దరశ్నము నెరవేరుటకు ఎనాన్ళుల్ పటుట్ననియు, ఈ ఆలయ 

సాథ్నమును జనసమూహమును కాళల్కిర్ంద తొర్కక్బడుట ఎనాన్ళుల్ జరుగునోయనియు 

మాటలాడుకొనిరి. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 
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దానియేలు 11:31 => అతని పక్షమున శూరులు లేచి, పరిశుదధ్సథ్లపు కోటను అపవితర్పరచి, 

అనుదిన బలి నిలిపివేసి, నాశనమును కలుగజేయు హేయమైన వసుత్వును నిలువబెటుట్దురు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

మతత్యి 13:51 => వీటిననిన్టిని మీరు గర్హించితిరా అని వారిని అడుగగా వారు గర్హించితిమనిరి. 

మతత్యి 15:10 => జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గర్హించుడి; 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30 => ఫిలిపుప్ దగగ్రకు పరుగెతిత్కొనిపోయి అతడు పర్వకత్యైన యెషయా 

గర్ంథము చదువుచుండగా విని నీవు చదువునది గర్హించుచునాన్వా? అని అడుగగా 

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. 

పర్కటన 17:9 => ఇందులో జాఞ్నముగల మనసుస్ కనబడును. ఆ యేడు తలలు ఆ సతరీ కూరుచ్నన్ 

యేడు కొండలు; 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

వచనము 19 

అయోయ్, ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. 
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ఆదికాండము 19:15 => తెలల్వారినపుప్డు ఆ దూతలు లోతును తవ్రపెటిట్ లెముమ్; ఈ ఊరి 

దోషశిక్షలో నశించిపోకుండ నీ భారయ్ను ఇకక్డనునన్ నీ యిదద్రు కుమారెత్లను తీసికొని రమమ్ని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 19:16 => అతడు తడవు చేసెను. అపుప్డు అతని మీద యెహోవా కనికరపడుటవలన 

ఆ మనుషుయ్లు అతనిచేతిని అతని భారయ్చేతిని అతని యిదద్రు కుమారెత్లచేతులను పటుట్కొని వెలుపలికి 

తీసికొని వచిచ్ ఆ ఊరి బయటనుంచిరి 

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  

నిరగ్మకాండము 9:20 => ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను 

తన పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 

నిరగ్మకాండము 9:21 => అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను 

పొలములో ఉండనిచెచ్ను. 

సామెతలు 22:3 => బుదిధ్మంతుడు అపాయము వచుచ్ట చూచి దాగును జాఞ్నము లేనివారు 

యోచింపక ఆపదలో పడుదురు. 

యిరిమ్యా 6:1 => బెనాయ్మీనీయులారా, యెరూషలేములోనుండి పారిపోవుడి, తెకోవలో బూరధవ్ని 

చేయుడి, బేత  హకెక్రెము మీద ఆనవాలుకై ధవ్జము నిలువబెటుట్డి, కీడు ఉతత్ర దికుక్నుండి 

వచుచ్చునన్ది, గొపప్ దండు వచుచ్చునన్ది. 

యిరిమ్యా 37:11 => ఫరో దండునకు భయపడి కలీద్యుల దండు యెరూషలేము ఎదుటనుండి 

వెళిల్పోగా 

యిరిమ్యా 37:12 => యిరీమ్యా బెనాయ్మీను దేశములో తనవారియొదద్ భాగము తీసికొనుటకై 

యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అకక్డికి పోయెను. అతడు బెనాయ్మీను గుమమ్మునొదద్కు రాగా 

లూకా 21:21 => అపుప్డు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని 

మధయ్నుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పలెల్టూళల్లోనివారు దానిలో పర్వేశింపకూడదు. 

లూకా 21:22 => లేఖనములలో వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరుటకై అవి పర్తిదండన దినములు. 
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హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

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  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

1 సమూయేలు 20:38 => వాని వెనుకనుండి కేకవేసి నీవు ఆలసయ్ము చేయక దబుబ్న రమమ్నెను; 

యోనాతాను పనివాడు బాణములను కూరుచ్కొని తన యజమానుని యొదద్కు వాటిని తీసికొనివచెచ్ను 

గాని 

2 సమూయేలు 17:16 => మీరు తవ్రపడి ఈ రాతిర్ అరణయ్మందు ఏరు దాటు సథ్లములలో 

ఉండవదద్నియు, రాజును అతని సమక్షమందునన్ జనులందరును నశింపకుండునటుల్ శీఘర్ముగా 

వెళిల్పోవుడనియు దావీదునకు వరత్మానము పంపుడని చెపెప్ను. 

2 రాజులు 7:7 => లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుఱఱ్ములలోనైనను గాడిదలలోనైనను 

దండుపేటలో నునన్వాటిలోనైనను ఏమియు తీసికొనకయే తమ పార్ణములు రకిష్ంచుకొనుట 

చాలుననుకొని, సందెచీకటిని ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా పేట విడిచి పారిపోయియుండిరి. 

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 
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యెషయా 14:32 => జనముల దూత కియయ్వలసిన పర్తుయ్తత్రమేది? యెహోవా సీయోనును 

సాథ్పించియునాన్డు ఆయన జనులలో శర్మనొందినవారు దాని ఆశర్యింతురు అని చెపప్వలెను. 

యెషయా 22:5 => దరశ్నపు లోయలో సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా 

అలల్రిదినమొకటి నియమించియునాన్డు ఓటమి తొర్కుక్డు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన 

పార్కారములను పడగొటట్గా కొండవైపు ధవ్ని వినబడును.  

యిరిమ్యా 44:29 => మీకు కీడు సంభవించునటుల్గా నా మాటలు నిశచ్యముగా నిలుచునని మీకు 

తెలియబడుటకును, నేను ఈ సథ్లమందు మిముమ్ను శికిష్ంచుచునన్ందుకును ఇది మీకు సూచనగా 

నుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 48:6 => పారిపోవుడి మీ పార్ణములను దకిక్ంచుకొనుడి అరణయ్ములోని 

అరుహవృక్షమువలె ఉండుడి. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

లూకా 21:7 => అపుప్డు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెపుప్డు జరుగును? ఇవి జరుగబోవునని 

సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా 

పర్కటన 18:4 => మరియు ఇంకొక సవ్రము పరలోకములోనుండి ఈలాగు చెపప్గా వింటిని నా 

పర్జలారా, మీరు దాని పాపములలో పాలివారు కాకుండునటుల్ను, దాని తెగుళల్లో ఏదియు మీకు 

పార్పిత్ంపకుండు నటుల్ను దానిని విడిచి రండి. 

వచనము 20 
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అపుప్డు మహా శర్మ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవుట చలికాలమందైనను విశార్ంతిదినమందైనను 

సంభవింపకుండవలెనని పార్రిథ్ంచుడి. 

మతత్యి 6:25 => అందువలన నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి తార్గుదుమో 

అని మీ పార్ణమునుగూరిచ్యైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమునుగూరిచ్యైనను 

చింతింపకుడి;  

యోబు 2:4 => అపవాది చరమ్ము కాపాడుకొనుటకై చరమ్మును, తన పార్ణమును కాపాడుకొనుటకై 

తనకు కలిగినది యావతుత్ను నరుడిచుచ్ను గదా. 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

సామెతలు 6:5 => వేటకాని చేతినుండి లేడి తపిప్ంచుకొనునటుల్ను ఎరుకువాని చేతినుండి పకిష్ 

తపిప్ంచుకొనునటుల్ను తపిప్ంచుకొనుము. 

మారుక్ 13:15 => మిదె ద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో 

పర్వేశింపకూడదు; 

మారుక్ 13:16 => పొలములో ఉండువాడు తన వసత్రము తీసికొనిపోవుటకు ఇంటిలోనికి తిరిగి 

రాకూడదు. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద 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. 

మతత్యి 10:27 => చీకటిలో నేను మీతో చెపుప్నది మీరు వెలుగులో చెపుప్డి; చెవిలో మీకు 

చెపప్బడినది మేడలమీద పర్కటించుడి. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8 => కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను 

పడుటవలన నీ యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ 

కటిట్ంపవలెను. 

ఆదికాండము 45:20 => ఐగుపుత్ దేశమంతటిలోనునన్ మంచి వసుత్వులు మీవే అగును గనుక మీ 

సామగిర్ని లక్షయ్పెటట్కుడని చెపుప్మనగా 

యెహోషువ 2:6 => అని చెపిప్ తన మిదె ద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ 

జనుపకటెట్లో వారిని దాచిపెటెట్ను. 

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. 

వచనము 21 

లోకారంభము నుండి ఇపప్టివరకును అటిట్ శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎపుప్డును కలుగబోదు. 

2 రాజులు 6:28 => నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అది ఈ సతరీ ననున్ చూచి నేటి 

ఆహారమునకు నీ బిడ డ్ను ఇముమ్ రేపు మనము నా బిడ డ్ను భకిష్ంచుదుము, అని చెపిప్నపుప్డు 

సామెతలు 6:4 => ఈలాగు చేసి తపిప్ంచుకొనుము నీ కనున్లకు నిదర్యైనను నీ కనురెపప్లకు 

కునుకుపాటైనను రానియయ్కుము. 

వచనము 22 

ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడక పోయినయెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనడు. ఏరప్రచబడినవారి 

నిమితత్ము ఆ దినములు తకుక్వ చేయబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

2 సమూయేలు 4:4 => సౌలు కుమారుడగు యోనాతానునకు కుంటివాడగు కుమారుడు 

ఒకడుండెను. యెజెర్యేలునుండి సౌలును గురించియు యోనాతానును గురించియు వరత్మానము 

వచిచ్నపుప్డు వాడు అయిదేండల్వాడు; వాని దాది వానిని ఎతిత్కొని పరుగు పరుగున పారిపోగా వాడు 

పడి కుంటివాడాయెను. వాని పేరు మెఫీబోషెతు. 

2 రాజులు 15:16 => మెనహేము రాగా తిపస్హు పటట్ణపు వారు తమ గుమమ్ములు తీయలేదు 

గనుక అతడు వారినందరిని హతము చేసి, తిరాస్ను దాని చేరువ గార్మములననిన్టిని కొలల్పెటిట్ అచచ్ట 

గరిభ్ణులందరి గరభ్ములను చింపెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:3 => నకక్లైనను చనిన్చిచ్ తమపిలల్లకు పాలిచుచ్ను నా జనుల కుమారి 

యెడారిలోని ఉషట్రపకుష్లవలె కూర్రురాలాయెను. 

విలాపవాకయ్ములు 4:4 => దపిప్చేత చంటిపిలల్ నాలుక వాని అంగిటికి అంటుకొనును పసిపిలల్లు 

అనన్మడుగుదురు ఎవడును వారికి పెటట్డు.  

విలాపవాకయ్ములు 4:10 => వాతస్లయ్ముగల సతరీలచేతులు తాము కనిన పిలల్లను వండుకొనెను నా 

జనుల కుమారికి వచిచ్న నాశనములో వారి బిడ డ్లు వారికి ఆహారమైరి.  

హోషేయ 13:16 => షోమోర్ను తన దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసెను గనుక అది శిక్షనొందును, 

జనులు కతిత్పాలగుదురు, వారి పిలల్లు రాళల్కువేసి కొటట్బడుదురు, గరిభ్ణి సతరీల కడుపులు చీలచ్బడును. 

మారుక్ 13:17 => అయోయ్, ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. 
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మారుక్ 13:18 => అది చలికాలమందు సంభవింపకుండవలెనని పార్రిథ్ంచుడి. 

లూకా 21:23 => ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. భూమిమీద మికిక్లి 

యిబబ్ందియు ఈ పర్జలమీద కోపమును వచుచ్ను. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 

లేవీయకాండము 26:29 => మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల 

మాంసమును తినెదరు. 

1 సమూయేలు 1:23 => కాబటిట్ ఆమె పెనిమిటియైన ఎలాక్నా నీ దృషిట్కి ఏది మంచిదో అది 

చేయుము; నీవు వానికి పాలు మానిప్ంచువరకు నిలిచియుండుము, యెహోవా తన వాకయ్మును 

సిథ్రపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అకక్డనే యుండి తన కుమారునికి పాలు 

మానిప్ంచువరకు అతని పెంచుచుండెను. 

పర్సంగి 4:3 => ఇంకను పుటట్నివారు సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు అనాయ్యపు పనులు చూచియుండని 

హేతువుచేత ఈ ఉభయులకంటెను వారే ధనుయ్లనుకొంటిని. 

యిరిమ్యా 16:2 => ఈసథ్లమందు నీకు కుమారులైనను కుమారెత్లైనను పుటట్కుండునటుల్ నీవు 

వివాహము చేసికొనకూడదు. 

హోషేయ 9:14 => యెహోవా, వారికి పర్తికారము చేయుము; వారికి నీవేమి పర్తికారము 

చేయుదువు? వారి సతరీలను గొడార్ండుర్గాను ఎండురొముమ్లుగల వారినిగాను చేయుము. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 
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1 కొరిందీయులకు 7:26 => ఇపప్టి ఇబబ్ందినిబటిట్ పురుషుడు తానునన్ సిథ్తిలోనే యుండుట మేలని 

తలంచుచునాన్ను. 

వచనము 23 

ఆ కాలమందు ఎవడైనను ఇదిగో కీర్సుత్ ఇకక్డ ఉనాన్డు, అకక్డ ఉనాన్డు అని చెపిప్నయెడల నమమ్ 

కుడి. 

నిరగ్మకాండము 16:29 => చూడుడి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును 

ఆచరించుటకు సెలవిచెచ్ను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము 

మీకనుగర్హించుచునాన్డు. పర్తివాడును తన తన చోట నిలిచియుండవలెను. ఏడవ దినమున 

ఎవడును తన చోటనుండి బయలువెళల్కూడదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 

వచనము 24 

అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని సహితము 

మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 
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కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

యెషయా 65:12 => నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసితిరి 

నాకిషట్ము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడగ్మును మీకు అదృషట్ముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు 

లోనగుదురు.  

యెషయా 65:13 => కావున పర్భువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఆలకించుడి నా 

సేవకులు భోజనము చేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని 

మీరు దపిప్గొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగుగ్పడెదరు  

యెషయా 65:14 => నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు 

చింతాకార్ంతులై యేడెచ్దరు మనోదుఃఖముచేత పర్లాపించెదరు.  

యెషయా 65:15 => నేనేరప్రచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు పర్భువగు 

యెహోవా నినున్ హతము చేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెటుట్ను.  

యెషయా 65:16 => దేశములో తనకు ఆశీరావ్దము కలుగవలెనని కోరువాడు నమమ్దగిన దేవుడు 

తనాన్శీరవ్దింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో పర్మాణము చేయువాడు నమమ్దగిన దేవుని తోడని 

పర్మాణము చేయును పూరవ్ము కలిగిన బాధలు నా దృషిట్కి మరువబడును అవి నా దృషిట్కి 

మరుగవును.  

యెషయా 66:15 => ఆలకించుడి, మహాకోపముతో పర్తికారము చేయుటకును అగిన్జావ్లలతో 

గదిద్ంచుటకును యెహోవా అగిన్రూపముగా వచుచ్చునాన్డు ఆయన రథములు తుపానువలె 

తవ్రపడుచునన్వి.  

యెషయా 66:16 => అగిన్చేతను తన ఖడగ్ముచేతను శరీరులందరితో ఆయన వాయ్జెయ్మాడును 

యెహోవాచేత అనేకులు హతులవుదురు. 
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దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

దానియేలు 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. 

యోవేలు 1:2 => పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు చెవియొగిగ్ వినుడి 

ఈలాటి సంగతి మీ దినములలో గాని మీ పితరుల దినములలోగాని జరిగినదా?  

యోవేలు 2:2 => ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధకారము కముమ్ను 

మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కముమ్ను పరవ్తములమీద ఉదయకాంతి 

కనబడునటుల్ అవి కనబడుచునన్వి. అవి బలమైన యొక గొపప్ సమూహము ఇంతకుముందు అటిట్వి 

పుటట్లేదు ఇకమీదట తరతరములకు అటిట్వి పుటట్వు.  

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

జెకరాయ్ 11:9 => కాబటిట్ నేనికను మిముమ్ను కాపు కాయను; చచుచ్నది చావవచుచ్ను, నశించునది 

నశింపవచుచ్ను, మిగిలినవి యొకదాని మాంసము ఒకటి తినవచుచ్ను అనిచెపిప్ 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

జెకరాయ్ 14:3 => అపుప్డు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుదధ్కాలమున యుదధ్ము చేయు రీతిగా ఆ 

అనయ్జనులతో యుదధ్ము చేయును. 

Page  of 3082 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మలాకీ 4:1 => ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి కాలునటుల్ అది 

కాలును; గరివ్షు ఠ్లందరును దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు, వారిలో ఒకనికి వేరైనను 

చిగురైనను లేకుండ, రాబోవుదినము అందరిని కాలిచ్వేయునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మారుక్ 13:9 => మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; 

మిముమ్ను సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

లూకా 19:43 => (పర్భువు) నినున్ దరిశ్ంచిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శతుర్వులు నీ 

చుటుట్ గటుట్కటిట్ ముటట్డివేసి, అనిన్ పర్కక్లను నినున్ అరికటిట్, నీలోనునన్ నీ పిలల్లతో కూడ నినున్ నేల 

కలిపి 

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

లూకా 21:24 => వారు కతిత్వాత కూలుదురు; చెరపటట్బడినవారై సమసత్మైన అనయ్జనముల మధయ్కు 

పోవుదురు; అనయ్జనముల కాలములు సంపూరణ్మగువరకు యెరూషలేము అనయ్జనములచేత 

తొర్కక్బడును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 10:26 => మనము సతయ్మునుగూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 

బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపములకు బలి యికను ఉండదు గాని 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 
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హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

నిరగ్మకాండము 9:24 => ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు 

బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి 

కలుగలేదు. 

2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

కీరత్నలు 37:18 => నిరోద్షుల చరయ్లను యెహోవా గురిత్ంచుచునాన్డు వారి సావ్సథ్య్ము సదాకాలము 

నిలుచును. 

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  

విలాపవాకయ్ములు 4:6 => నా జనుల కుమారి చేసిన దోషము సొదొమ పాపముకంటె అధికము 

ఎవరును దానిమీద చెయియ్ వేయకుండనే నిమిషములో ఆ పటట్ణము పాడుచేయబడెను.  
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యెహెజేక్లు 5:9 => నీ హేయ కృతయ్ములనుబటిట్ పూరవ్మందు నేను చేయని కారయ్మును, ఇక 

మీదట నేను చేయబూనుకొనని కారయ్మును నీ మధయ్ జరిగింతును. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 

దానియేలు 9:12 => యెరూషలేములో జరిగిన కీడు మరి ఏ దేశములోను జరుగలేదు; ఆయన మా 

మీదికిని, మాకు ఏలికలుగా ఉండు మా నాయ్యాధిపతుల మీదికిని ఇంత గొపప్ కీడు రపిప్ంచి, తాను 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరెచ్ను. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 13:19 => అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత 

శర్మ కలుగలేదు, ఇక ఎనన్డును కలుగబోదు. 

లూకా 13:3 => కారని మీతో చెపుప్చునాన్ను; మీరు మారుమనసుస్ పొందనియెడల మీరందరును 

ఆలాగే నశింతురు. 

రోమీయులకు 9:28 => యెషయాయు ఇశార్యేలునుగూరిచ్ బిగగ్రగా పలుకుచునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 10:13 => సాధారణముగా మనుషుయ్లకు కలుగు శోధనతపప్ మరి ఏదియు 

మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమమ్దగినవాడు; మీరు సహింపగలిగినంతకంటె ఎకుక్వగా ఆయన 

మిముమ్ను శోధింపబడనియయ్డు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ 

తపిప్ంచుకొను మారగ్మును కలుగజేయును.  

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 
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వచనము 25 

ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపిప్యునాన్ను. 

మారుక్ 13:20 => పర్భువు ఆ దినములను తకుక్వ చేయనియెడల ఏ శరీరియు 

తపిప్ంచుకొనకపోవును; ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, అనగా తాను ఏరప్రచుకొనినవారి నిమితత్ము 

ఆయన ఆ దినములను తకుక్వ చేసెను. 

యెషయా 6:13 => దానిలో పదియవ భాగము మాతర్ము విడువబడినను అదియును 

నాశనమగును. సిందూర మసత్కివృక్షములు నరకబడిన తరువాత అది మిగిలియుండు మొదుద్వలె 

నుండును; అటిట్ మొదుద్నుండి పరిశుదధ్మైన చిగురు పుటుట్ను. 

యెషయా 65:8 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు దార్క్షగెలలో కొర్తత్రసము కనబడునపుప్డు 

జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొటిట్వేయకుము అని చెపుప్దురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను 

నశింపజేయకుండునటుల్ వారినిబటిట్ నేనాలాగే చేసెదను.  

యెషయా 65:9 => యాకోబునుండి సంతానమును యూదానుండి నా పరవ్తములను 

సావ్ధీనపరచుకొనువారిని పుటిట్ంచెదను నేను ఏరప్రచుకొనినవారు దాని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు నా 

సేవకులు అకక్డ నివసించెదరు. 

జెకరాయ్ 13:8 => దేశమంతట జనులలో రెండు భాగములవారు తెగవేయబడి చతుత్రు, మూడవ 

భాగము వారు శేషింతురు. 

జెకరాయ్ 14:2 => ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుదధ్ము చేయుటకు నేను అనయ్జనులందరిని 

సమకూరచ్బోవుచునాన్ను; పటట్ణము పటట్బడును, ఇండుల్ కొలల్పెటట్బడును, సతరీలు చెరుపబడుదురు, 

పటట్ణములో సగముమంది చెరపటట్బడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిరూమ్లము కాకుండ 

పటట్ణములో నిలుతురు. 

రోమీయులకు 9:11 => ఏరాప్టును అనుసరించిన దేవుని సంకలప్ము, కిర్యల మూలముగా కాక 

పిలుచువాని మూలముగానే నిలుకడగా ఉండు నిమితత్ము, 
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రోమీయులకు 11:25 => సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని అనుకొనకుండునటుల్ 

ఈ మరమ్ము మీరు తెలిసికొనగోరుచునాన్ను. అదేమనగా, అనయ్జనుల పర్వేశము సంపూరణ్మగువరకు 

ఇశార్యేలునకు కఠిన మనసుస్ కొంతమటుట్కు కలిగెను. 

రోమీయులకు 11:26 => వారు పర్వేశించునపుప్డు విమోచకుడు సీయోనులోనుండి వచిచ్ 

యాకోబులో నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; 

రోమీయులకు 11:27 => నేను వారి పాపములను పరిహరించినపుప్డు నావలన వారికి కలుగు 

నిబంధన ఇదియే అని వార్యబడినటుట్ ఇశార్యేలు జనులందరును రకిష్ంపబడుదురు. 

రోమీయులకు 11:28 => సువారత్ విషయమైతే వారు మిముమ్నుబటిట్ శతుర్వులు గాని, యేరాప్టు 

విషయమైతే పితరులనుబటిట్ పిర్యులై యునాన్రు. 

రోమీయులకు 11:29 => ఏలయనగా, దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను, పిలుపు 

విషయములోను పశాచ్తాత్ప పడడు. 

రోమీయులకు 11:30 => మీరు గతకాలమందు దేవునికి అవిధేయులైయుండి, యిపుప్డు వారి 

అవిధేయతనుబటిట్ కరుణింపబడితిరి.  

రోమీయులకు 11:31 => అటువలెనే మీయెడల చూపబడిన కరుణనుబటిట్ వారును ఇపుప్డు 

కరుణపొందు నిమితత్ము, ఇపుప్డు వారు అవిధేయులై యునాన్రు 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:26 => యెహోవా సొదొమ పటట్ణములో ఏబదిమంది నీతిమంతులు నాకు 

కనబడినయెడల వారినిబటిట్ ఆ సథ్లమంతటిని కాయుదుననెను 

2 రాజులు 21:12 => కావున ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా వినువాని 

రెండు చెవులు గింగురుమనునంత కీడు యెరూషలేము మీదికిని యూదావారి మీదికిని రపిప్ంచుచు 

ఎసేత్రు 4:14 => నీవు ఈ సమయమందు ఏమియు మాటలాడక మౌనముగానునన్యెడల 

యూదులకు సహాయమును విడుదలయు మరియొక దికుక్నుండి వచుచ్ను గాని, నీవును నీ తండిర్ 
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యింటివారును నశించుదురు. నీవు ఈ సమయమునుబటిట్యే రాజయ్మునకు వచిచ్తివేమో 

ఆలోచించుకొనుమని చెపుప్మనెను. 

కీరత్నలు 57:1 => ననున్ కరుణింపుము దేవా ననున్ కరుణింపుము నేను నీ శరణుజొచిచ్యునాన్ను 

ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెకక్లనీడను శరణుజొచిచ్యునాన్ను. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

కీరత్నలు 112:3 => కలిమియు సంపదయు వాని యింటనుండును వాని నీతి నితయ్ము నిలుచును. 

యెషయా 4:2 => ఆ దినమున యెహోవా చిగురు మహిమయు భూషణమునగును. ఇశార్యేలులో 

తపిప్ంచుకొనినవారికి భూమిపంట అతిశయాసప్దముగాను శుభలక్షణముగాను ఉండును.  

యెషయా 24:13 => ఒలీవ చెటుట్ను దులుపునపుప్డును దార్క్షఫలముల కోత తీరినతరువాత 

పరిగెపండల్ను ఏరుకొనునపుప్డును జరుగునటుల్గా భూమిమధయ్ జనములలో జరుగును.  

యెషయా 30:17 => మీరు పరవ్తముమీదనుండు కొయయ్వలెను కొండమీదనుండు జెండావలెను 

అగువరకు ఒకని గదిద్ంపునకు మీలో వెయియ్మంది పారిపోయెదరు అయిదుగురి గదిద్ంపునకు మీరు 

పారిపోయెదరు. 

యెషయా 45:4 => నా సేవకుడైన యాకోబు నిమితత్ము నేను ఏరప్రచుకొనిన ఇశార్యేలు నిమితత్ము 

నేను నీకు పేరుపెటిట్ నినున్ పిలిచితిని. నీవు ననున్ ఎరుగకుండినపప్టికిని నీకు బిరుదులిచిచ్తిని  

యిరిమ్యా 12:12 => పాడుచేయువారు అరణయ్మందలి చెటుల్లేని మెటట్లనిన్టిమీదికి వచుచ్చునాన్రు; 

దేశముయొకక్ యీ కొననుండి ఆ కొనవరకు యెహోవా ఖడగ్ము తిరుగుచు హతము చేయుచునన్ది; 

శరీరులకు కేష్మమేమియు లేదు. 

యిరిమ్యా 30:7 => అయోయ్, యెంత భయంకరమైన దినము! అటిట్ దినము మరియొకటి రాదు; అది 

యాకోబు సంతతివారికి ఆపద తెచుచ్దినము; అయినను వారు దానిలో పడకుండ రకిష్ంపబడుదురు. 

యిరిమ్యా 31:17 => రాబోవు కాలమునందు నీకు మేలు కలుగునను నమిమ్కయునన్ది, నీ పిలల్లు 

తిరిగి తమ సవ్దేశమునకు వచెచ్దరు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యిరిమ్యా 42:2 => మేము ఎంత కొంచెము మంది మిగిలియునాన్మో నీవు చూచుచునాన్వు గదా? 

చితత్గించి మా వినన్పమును నీ సనిన్ధికి రానిచిచ్, శేషించియునన్ మా యందరి నిమితత్ము నీ దేవుడైన 

యెహోవాకు పార్రథ్న చేయుము. 

యెహెజేక్లు 12:16 => అయితే నేను యెహోవానై యునాన్నని అనయ్జనులు తెలిసికొనునటుల్ తాము 

చేరిన అనయ్జనులలో తమ హేయకృతయ్ములనిన్టిని వారు వివరించి తెలియజెపుప్టకై ఖడగ్ముచేత 

కూలకుండను కాష్మమునకు చావకుండను తెగులు తగులకుండను నేను వారిలో కొందరిని 

తపిప్ంచెదను.  

దానియేలు 2:30 => ఇతర మనుషుయ్లకందరి కంటె నాకు విశేష జాఞ్నముండుటవలన ఈ మరమ్ము 

నాకు బయలుపరచబడలేదు. రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయు నిమితత్మును, తమరి మనసుస్ 

యొకక్ ఆలోచనలు తాము తెలిసికొను నిమితత్మును అది బయలుపరచబడెను. 

మతత్యి 19:25 => శిషుయ్లు ఈ మాట విని మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడి ఆలాగైతే ఎవడు రక్షణ 

పొందగలడని అడుగగా 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 
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కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

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 4:18 => మరియు నీతిమంతుడే రకిష్ంపబడుట దురల్భమైతే భకిత్హీనుడును పాపియు 

ఎకక్డ నిలుతురు? 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

వచనము 26 

కాబటిట్ ఎవరైనను ఇదిగో అరణయ్ములో ఉనాన్డని మీతో చెపిప్నను వెళల్కుడి ఇదిగో లోపలి గదిలో 

ఉనాన్డని చెపిప్నను నమమ్కుడి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 
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దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 

మారుక్ 13:21 => కాగా ఇదిగో కీర్సుత్ ఇకక్డ నునాన్డు, అదిగో అకక్డ నునాన్డు అని యెవడైనను 

మీతో చెపిప్నయెడల నమమ్కుడి. 

లూకా 17:23 => వారు ఇదిగో యికక్డనని అదిగో అకక్డనని మీతో చెపిప్నయెడల వెళల్కుడి, 

వెంబడింపకుడి. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

లూకా 21:8 => ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే 

ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెపుప్దురు; మీరు వారి వెంబడి పోకుడి. 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

సామెతలు 26:25 => వాడు దయగా మాటలాడినపుప్డు వాని మాట నమమ్కుము వాని 

హృదయములో ఏడు హేయ విషయములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 

మారుక్ 13:6 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

లూకా 17:21 => ఎందుకనగా ఇదిగో దేవుని రాజయ్ము మీ మధయ్నే యునన్ది గనుక, ఇదిగో 

యికక్డనని, అదిగో అకక్డనని చెపప్ వీలుపడదని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 
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1 యోహాను 4:1 => పిర్యులారా, అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు లోకములోనికి బయలువెళిల్ యునాన్రు 

గనుక పర్తి ఆతమ్ను నమమ్క, ఆ యా ఆతమ్లు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీకిష్ంచుడి. 

వచనము 27 

మెరుపు తూరుప్న పుటిట్ పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే మనుషయ్కుమారుని రాకడయు 

నుండును. 

మతత్యి 24:5 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే కీర్సుత్నని చెపిప్ పలువురిని మోసపరచెదరు. 

మతత్యి 24:11 => అనేకులైన అబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురిని మోసపరచెదరు; 

2 పేతురు 2:1 => మరియు అబదధ్ పర్వకత్లు పర్జలలో ఉండిరి. అటువలెనే మీలోను అబదద్ 

బోధకులుందురు; వీరు తముమ్ను కొనిన పర్భువును కూడ విసరిజ్ంచుచు, తమకు తామే శీఘర్ముగా 

నాశనము కలుగజేసికొనుచు, నాశనకరమగు భినాన్భిపార్యములను రహసయ్ముగా బోధించుదురు. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1 => పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట 

సూచక కిర్యనైనను మహతాక్రయ్మునైనను చేసి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9 => నశించుచునన్వారు తాము రకిష్ంపబడుటకై సతయ్విషయమైన పేర్మను 

అవలంబింపకపోయిరి గనుక, వారి రాక అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానావిధములైన 

సూచక కిర్యలతోను, మహతాక్రయ్ములతోను 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10 => దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్ మోసముతోను, నశించుచునన్ వారిలో 

సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించి యుండును 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:11 => ఇందుచేత సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల 

వారందరును శికాష్విధి పొందుటకై,  

పర్కటన 13:13 => అది ఆకాశమునుండి భూమికి మనుషుయ్ల యెదుట అగిన్ దిగివచుచ్నటుట్గా గొపప్ 

సూచనలు చేయుచునన్ది. 

పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 19:20 => అపుప్డా మృగమును, దానియెదుట సూచక కిర్యలు చేసి దాని ముదర్ను 

వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు పర్తిమకు నమసక్రించిన వారిని మోసపరచిన ఆ అబదధ్ 

పర్వకత్యు, పటట్బడి వారిదద్రు గంధకముతో మండు అగిన్గుండములో పార్ణముతోనే వేయబడిరి 

యోహాను 6:37 => మీరు ననున్ చూచియుండియు విశవ్సింపకయునాన్రని మీతో చెపిప్తిని. 

యోహాను 6:39 => నా యిషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు నేను రాలేదు; ననున్ పంపినవాని చితత్ము 

నెరవేరుచ్టకే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్తిని.  

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

యోహాను 10:29 => వాటిని నాకిచిచ్న నా తండిర్ అందరికంటె గొపప్వాడు గనుక నా 

తండిర్చేతిలోనుండి యెవడును వాటిని అపహరింపలేడు; 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 8:28 => దేవుని పేర్మించువారికి, అనగా ఆయన సంకలప్ముచొపుప్న 

పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమసత్మును సమకూడి జరుగుచునన్వని యెరుగుదుము. 

Page  of 3093 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 8:30 => మరియు ఎవరిని ముందుగా నిరణ్యించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని 

పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్ను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీరెచ్నో వారిని మహిమపరచెను. 

రోమీయులకు 8:31 => ఇటుల్ండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు 

విరోధియెవడు? 

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:34 => శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన కీర్సుత్యేసే; అంతేకాదు, 

మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఉనన్వాడును మనకొరకు విజాఞ్పనము కూడ 

చేయువాడును ఆయనే  

రోమీయులకు 8:35 => కీర్సుత్ పేర్మనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శర్మయైనను బాధయైనను 

హింసయైనను కరవైనను వసత్రహీనతయైనను ఉపదర్వమైనను ఖడగ్మైనను మనలను ఎడబాపునా? 

రోమీయులకు 8:36 => ఇందునుగూరిచ్ వార్యబడినదేమనగా నినున్బటిట్ దినమెలల్ మేము 

వధింపబడినవారము వధకు సిదధ్మైన గొఱఱ్లమని మేము ఎంచబడినవారము. 

రోమీయులకు 8:37 => అయినను మనలను పేర్మించినవాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో అతయ్ధిక 

విజయము పొందుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:38 => మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను పర్ధానులైనను ఉనన్వియైనను 

రాబోవునవియైనను అధికారులైనను ఎతత్యినను లోతైనను సృషిట్ంపబడిన మరి ఏదైనను, 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 
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2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 యోహాను 5 : 1 8 = > మనము దేవుని సం బంధులమనియు , లోకమంతయు 

దుషుట్నియందునన్దనియు ఎరుగుదుము. 

పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

పర్కటన 12:11 => వారు గొఱఱ్పిలల్ రకత్మును బటిట్యు, తామిచిచ్న సాక్షయ్మును బటిట్యు వానిని 

జయించియునాన్రు గాని, మరణము వరకు తమ పార్ణములను పేర్మించినవారు కారు.  

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 
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పర్కటన 13:14 => కతిత్దెబబ్ తినియు బర్దికిన యీ కూర్రమృగమునకు పర్తిమను చేయవలెనని అది 

భూనివాసులతో చెపుప్చు, ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకియయ్బడిన సూచనలవలన 

భూనివాసులను మోసపుచుచ్చునన్ది. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:16 => సాధయ్మైతే పెంతెకొసుత్ దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని 

పౌలు తవ్రపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును 

దాటిపోవలెనని నిశచ్యించుకొని యుండెను. 

రోమీయులకు 12:18 => శకయ్మైతే మీచేతనైనంతమటుట్కు సమసత్ మనుషుయ్లతో సమాధానముగా 

ఉండుడి. 

గలతీయులకు 4:15 => మీరు చెపుప్కొనిన ధనయ్త ఏమైనది? శకయ్మైతే మీ కనున్లు ఊడబీకి 

నాకిచిచ్వేసి యుందురని మీ పక్షమున సాక్షయ్ము పలుకుచునాన్ను. 

నిరగ్మకాండము 7:11 => అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జు ఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 

నిరగ్మకాండము 8:7 => శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ 

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేసిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:9 => దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని 

అడుగగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:2 => నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము 

రమమ్ని చెపిప్నయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:3 => అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని 

సంభవించినను ఆ పర్వకత్ మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ 

దేవుడైన యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో 

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు. 
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1 రాజులు 13:18 => అందుకతడు నేనును నీవంటి పర్వకత్నే; మరియు దేవదూత యొకడు 

యెహోవాచేత సెలవుపొంది అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొనిరమమ్ని 

నాతో చెపెప్నని అతనితో అబదధ్మాడగా 

1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 6:14 => నా దేవా, వారి కిర్యలనుబటిట్ టోబీయాను సనబ్లల్టును ననున్ భయపెటట్వలెనని 

కనిపెటిట్ యునన్ పర్వకత్లను, నోవదాయ్ అను పర్వకిత్ర్ని జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

కీరత్నలు 119:165 => నీ ధరమ్శాసత్రమును పేర్మించువారికి ఎంతో నెమమ్దికలదు వారు తూలి 

తొటిర్లుల్టకు కారణమేమియులేదు 

యెషయా 9:15 => పెదద్లును ఘనులును తల; కలల్లాడు పర్వకత్లు తోక. 

యెషయా 66:4 => నేను పిలిచినపుప్డు ఉతత్రమిచుచ్వాడొకడును లేకపోయెను నేను 

మాటలాడినపుప్డు వినువాడొకడును లేకపోయెను నా దృషిట్కి చెడ డ్దైనదాని చేసిరి నాకిషట్ము కానిదాని 

కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి 

రపిప్ంచెదను. 

యిరిమ్యా 27:15 => నేను మిముమ్ను తోలివేయునటుల్ను, మీరును మీతో పర్వచించు మీ పర్వకత్లును 

నశించునటుల్ను, వారు నా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముగా పర్వచించుచునాన్రు. మరియు 

యాజకులతోను ఈ పర్జలందరితోను నేను ఈ మాటలు చెపిప్తిని 

యిరిమ్యా 29:8 => ఇశార్యేలు దేవుడును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు మీ మధయ్నునన్ పర్వకత్ల చేతనైనను మంతర్జు ఞ్ల చేతనైనను మీరు మోసపోకుడి, 

మీలో కలలు కనువారి మాటలు వినకుడి. 
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యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

యెహెజేక్లు 13:7 => నేను సెలవియయ్కపోయినను ఇది యెహోవా వాకుక్ అని మీరు చెపిప్నయెడల 

మీరు కనినది వయ్రథ్మైన దరశ్నముగదా? మీరు నమమ్దగని సోదెగాండర్యితిరి గదా? 

యెహెజేక్లు 13:23 => మీరికను వయ్రథ్మైన దరశ్నములు కనకయుందురు, సోదె చెపప్కయుందురు; 

నేను యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నా జనులను మీ వశమునుండి విడిపించెదను. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 13:6 => అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

యోహాను 5:43 => నేను నా తండిర్ నామమున వచిచ్యునాన్ను, మీరు ననున్ అంగీకరింపరు, 

మరియొకడు తన నామమున వచిచ్నయెడల వానిని అంగీకరింతురు, 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:29 => ఈ సంగతి సంభవించినపుప్డు, మీరు నమమ్వలెనని అది సంభవింపకముందే 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6 => వారు ఆ దీవ్పమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి 

వచిచ్నపుప్డు గారడీవాడును అబదధ్ పర్వకత్యునైన బర  యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 

రోమీయులకు 8:33 => దేవునిచేత ఏరప్రచబడిన వారిమీద నేరము మోపువాడెవడు? 

నీతిమంతులుగా తీరుచ్వాడు దేవుడే; 

రోమీయులకు 8:39 => మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందలి దేవుని పేర్మనుండి మనలను 

ఎడబాపనేరవని రూఢిగా నముమ్చునాన్ను. 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 15:33 => మోసపోకుడి. దుషట్సాంగతయ్ము మంచి నడవడిని చెరుపును. 

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 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 3:1 => ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మిముమ్ను ఎవడు భర్మపెటెట్ను? సిలువ 

వేయబడిన వాడైనటుట్గా యేసుకీర్సుత్ మీ కనున్ల యెదుట పర్దరిశ్ంపబడెను గదా!  

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 
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ఎఫెసీయులకు 4:14 => అందువలన మనమికమీదట పసిపిలల్లమై యుండి, మనుషుయ్ల 

మాయోపాయములచేత వంచనతోను , తపుప్మారగ్మునకు లాగు కుయుకిత్తోను , గాలికి 

కొటుట్కొనిపోవునటుల్, కలిప్ంపబడిన పర్తి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొటుట్కొనిపోవుచు అలలచేత 

ఎగురగొటట్బడినవారమైనటుల్ండక 

ఎఫెసీయులకు 5:6 => వయ్రథ్మైన మాటలవలన ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి; ఇటిట్ 

కిర్యలవలన దేవుని ఉగర్త అవిధేయులైనవారిమీదికి వచుచ్ను 

కొలొసస్యులకు 2:4 => ఎవడైనను చకక్ని మాటలచేత మిముమ్ను మోసపరచకుండునటుల్ ఈ 

సంగతిని చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 2:18 => అతి వినయాసకుత్డై దేవదూతారాధనయందు ఇచఛ్కలిగి, తాను 

చూచినవాటినిగూరిచ్ గొపప్గా చెపుప్కొనుచు, తన శరీర సంబంధమైన మనసుస్వలన ఊరక 

ఉపొప్ంగుచు,  

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2 => మీరు తవ్రపడి చంచల మనసుక్లు కాకుండవలెననియు, 

బెదరకుండవలెననియు, మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ రాకడను బటిట్యు, మనము ఆయనయొదద్ 

కూడుకొనుటను బటిట్యు, మిముమ్ను వేడుకొనుచునాన్ము. 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:9 => నానావిధములైన అనయ్బోధలచేత తిర్పప్బడకుడి. భోజనపదారథ్ములనుబటిట్ 

కాక, కృపను బటిట్యే హృదయము సిథ్రపరచుకొనుట మంచిది; భోజనములనుబటిట్ పర్వరిత్ంచినవారికి 

ఏమియు పర్యోజనము కలుగలేదు. 
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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. 

2 పేతురు 2:2 => మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేషట్లను అనుసరించి నడుతురు; వీరినిబటిట్ 

సతయ్మారగ్ము దూషింపబడును. 

1 యోహాను 2:18 => చినన్పిలల్లారా, యిది కడవరి గడియ. కీర్సుత్ విరోధి వచుచ్నని వింటిరి గదా 

ఇపుప్డును అనేకులైన కీర్సుత్ విరోధులు బయలుదేరియునాన్రు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత 

తెలిసికొనుచునాన్ము. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

పర్కటన 9:4 => మరియు నొసళల్యందు దేవుని ముదర్లేని మనుషుయ్లకే తపప్ భూమి పైనునన్ 

గడిడ్కైనను ఏ మొకక్లకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజఞ్ 

ఇయయ్బడెను. 

పర్కటన 16:14 => అవి సూచనలు చేయునటిట్ దయయ్ముల ఆతమ్లే; అవి సరావ్ధికారియైన దేవుని 

మహాదినమున జరుగు యుదధ్మునకు లోకమంతట ఉనన్ రాజులను పోగుచేయవలెనని వారియొదద్కు 

బయలు వెళిల్ 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 
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వచనము 28 

పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లు పోగవును. 

యెషయా 44:7 => ఆదిలోనునన్ జనమును నియమించినది మొదలుకొని నేను తెలియజేయుచు 

వచిచ్నటుల్ తెలియజేయగలవాడెవడు? అటిట్వాడెకక్డైన నుండినయెడల నాకు తెలియజెపప్వలెను ఆ 

సంగతి నాకు పర్చురింపవలెను అటిట్వారు భవిషయ్దివ్షయమును రాబోవు సంగతులను 

తెలియజెపుప్వారై యుండవలెను.  

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

యెషయా 46:11 => తూరుప్నుండి కూర్రపకిష్ని రపిప్ంచుచునాన్ను దూరదేశమునుండి నేను 

యోచించిన కారయ్మును నెరవేరుచ్వానిని పిలుచుచునాన్ను నేను చెపిప్యునాన్ను దాని నెరవేరెచ్దను 

ఉదేద్శించియునాన్ను సఫలపరచెదను. 

యెషయా 48:5 => నా విగర్హము ఈ కారయ్ములను జరిగించెననియు నేను చెకిక్న పర్తిమ నేను 

పోసిన పోత విగర్హము దీని నియమించెననియు నీవు చెపప్కుండునటుల్ పూరవ్కాలముననే ఆ 

సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు పర్కటించితిని  

యెషయా 48:6 => నీవు ఆ సంగతి వినియునాన్వు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు 

ఒపుప్కొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన కొర్తత్సంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచునాన్ను  

లూకా 21:13 => ఇది సాకాష్య్రథ్మై మీకు సంభవించును. 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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1 రాజులు 22:23 => యెహోవా నినున్గూరిచ్ కీడు యోచించి నీ పర్వకత్ల నోట అబదధ్మాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 31:15 => ఆమె చీకటితోనే లేచి, తన యింటివారికి భోజనము సిదధ్పరచును తన 

పనికతెత్లకు బతెత్ము ఏరప్రచును. 

యెహెజేక్లు 3:21 => అయితే పాపము చేయవలదని నీతిగలవానిని నీవు హెచచ్రిక చేయగా అతడు 

హెచచ్రింపబడి పాపము చేయక మానినయెడల అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును, నీ మటుట్కు నీవును 

(ఆతమ్ను) తపిప్ంచుకొందువు. 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

మతత్యి 28:7 => తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు 

ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెపిప్తిననెను. 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

యోహాను 13:19 => జరిగినపుప్డు నేనే ఆయననని మీరు నముమ్నటుల్ అది జరుగకమునుపు మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:29 => ఈ సంగతి సంభవించినపుప్డు, మీరు నమమ్వలెనని అది సంభవింపకముందే 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 16:4 => అవి జరుగుకాలము వచిచ్నపుప్డు నేను వాటినిగూరిచ్ మీతో చెపిప్తినని మీరు 

జాఞ్పకము చేసికొనులాగున యీ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను; నేను మీతో కూడ ఉంటిని గనుక 

మొదటనే వీటిని మీతో చెపప్లేదు 

1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 తిమోతి 5:17 => బాగుగా పాలనచేయు పెదద్లను, విశేషముగా వాకయ్మందును ఉపదేశమందును 

పర్యాసపడువారిని, రెటిట్ంపు సనామ్నమునకు పాతుర్లనుగా ఎంచవలెను. 

2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

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. 

2 పేతురు 3:17 => పిర్యులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలిసికొనియునాన్రు గనుక 

మీరు నీతివిరోధుల తపుప్బోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన సిథ్రమనసుస్ను విడిచి పడిపోకుండ 

కాచుకొనియుండుడి. 

2 యోహాను 1:8 => అటిట్వాడే వంచకుడును కీర్సుత్ విరోధియునైయునాన్డు. మేము మీ మధయ్ను 

నెరవేరిచ్న కారయ్ములను చెడగొటుట్కొనక మీరు పూరణ్ఫలము పొందునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

వచనము 29 

ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు కాంతిని ఇయయ్డు, 

ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

మతత్యి 3:1 => ఆ దినములయందు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వచిచ్ 

యెషయా 40:3 => ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా అరణయ్ములో 

యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమారగ్ము సరాళము చేయుడి.  

లూకా 3:2 => అనన్యు, కయపయు పర్ధాన యాజకులుగాను, ఉనన్కాలమున అరణయ్ములోనునన్ 

జెకరాయ్ కుమారుడైన యోహాను నొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచెచ్ను. 

లూకా 3:3 => అంతట అతడు వచిచ్, పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పొందవలెనని యొరాద్ను నదీ పర్దేశమందంతట పర్కటించుచుండెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:38 => ఈ దినములకు మునుపు రాజదోర్హమునకు రేపి, 

నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుషుయ్లను అరణయ్మునకు వెంటబెటుట్కొని పోయిన 

ఐగుపీత్యుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను. 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:36 => ఈ దినములకు మునుపు థూదా లేచి తానొక గొపప్వాడనని 

చెపుప్కొనెను; ఇంచుమించు ననూన్రుమంది మనుషుయ్లు వానితో కలిసికొనిరి, వాడు చంపబడెను, 

వానికి లోబడిన వారందరును చెదరి వయ్రుథ్లైరి. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

వచనము 30 
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అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు 

పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, భూమిమీదనునన్ సకల 

గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

యోబు 37:3 => ఆకాశవైశాలయ్మంతటి కిర్ంద ఆయనదాని వినిపించును భూమయ్ంతములవరకు తన 

మెరుపును కనబడజేయును. 

యోబు 38:35 => మెరుపులు బయలువెళిల్ చితత్ము ఉనాన్మని నీతో చెపుప్నటుల్ నీవు వాటిని బయటికి 

రపిప్ంపగలవా? 

యెషయా 30:30 => యెహోవా తన పర్భావముగల సవ్రమును వినిపించును పర్చండమైన 

కోపముతోను దహించు జావ్లతోను పెళపెళయను గాలివాన వడగండల్తోను తన బాహువు వాలుట 

జనులకు చూపించును.  

జెకరాయ్ 9:14 => యెహోవా వారికి పైగా పర్తయ్క్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె 

విడువబడును, పర్భువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దకిష్ణ దికుక్నుండి వచుచ్ గొపప్ 

సుడిగాలితో బయలుదేరును. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

లూకా 17:25 => అయితే ముందుగా ఆయన అనేక హింసలు పొంది యీ తరము వారిచేత 

ఉపేకిష్ంపబడవలెను. 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 
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లూకా 17:29 => అయితే లోతు సొదొమ విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశమునుండి అగిన్ 

గంధకములు కురిసి వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

లూకా 17:31 => ఆ దినమున మిదె ద్మీద 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. 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

లూకా 17:35 => ఇదద్రు సతరీలు ఒకక్ తిరుగలి విసరుచుందురు; ఒకతె కొనిపోబడును ఒకతె 

విడిచిపెటట్బడుననెను.  

లూకా 17:36 => శిషుయ్లు పర్భువా, యిది ఎకక్డ (జరుగు) నని ఆయన నడిగినందుకు  

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 

యాకోబు 5:8 => పర్భువు రాక సమీపించుచునన్ది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ 

హృదయములను సిథ్రపరచుకొనుడి. 
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2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

యోబు 38:24 => వెలుగు విభాగింపబడు చోటికి మారగ్మేది? తూరుప్ గాలి యెకక్డనుండి వచిచ్ 

భూమిమీద నఖ ముఖములను వాయ్పించును? 

విలాపవాకయ్ములు 4:19 => మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్రాజులకనన్ 

వడిగలవారు పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు అరణయ్మందు మాకొరకు 

పొంచియుందురు.  

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మలాకీ 4:6 => నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తండుర్ల హృదయములను పిలల్ల 

తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తండుర్ల తటుట్ను తిర్పుప్ను. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 
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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 31 

మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ 

చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

యోబు 39:27 => పకిష్రాజు నీ ఆజఞ్కు లోబడి ఆకాశవీధి కెకుక్నా? తన గూడు ఎతత్యినచోటను 

కటుట్కొనునా? 

యోబు 39:28 => అది రాతికొండమీద నివసించును కొండపేటుమీదను ఎవరును ఎకక్జాలని 

యెతుత్ చోటను గూడు కటుట్కొనును.  

యోబు 39:29 => అకక్డనుండియే తన యెరను వెదకును. దాని కనున్లు దానిని దూరమునుండి 

కనిపెటుట్ను. 

యోబు 39:30 => దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది 

యుండును.  

యిరిమ్యా 16:16 => ఇదే యెహోవా వాకుక్ వారిని పటుట్కొనుటకు నేను చాలమంది జాలరులను 

పిలిపించెదను. తరువాత పర్తి పరవ్తముమీదనుండియు పర్తి కొండమీదనుండియు మెటట్ల 

సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండర్ను పిలిపించెదను.  

ఆమోసు 9:1 => యెహోవా బలిపీఠమునకు పైగా నిలిచియుండుట నేను చూచితిని. అపుప్డు ఆయన 

నా కాజఞ్ ఇచిచ్న దేమనగా గడపలు కదలిపోవునటుల్గా పై కముమ్లను కొటిట్ వారందరి తలలమీద 

వాటిని పడవేసి పగులగొటుట్ము ; తరువాత వారిలో ఒకడును తపిప్ంచుకొనకుండను , 

తపిప్ంచుకొనువారిలో ఎవడును బర్దుకకుండను నేను వారినందరిని ఖడగ్ముచేత వధింతును. 
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ఆమోసు 9:2 => వారు పాతాళములో చొచిచ్పోయినను అచచ్టనుండి నా హసత్ము వారిని బయటికి 

లాగును; ఆకాశమునకెకిక్ పోయినను అచచ్టనుండి వారిని దింపి తెచెచ్దను. 

ఆమోసు 9:3 => వారు కరెమ్లు పరవ్త శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెదకిపటిట్ అచచ్టనుండి 

తీసికొని వచెచ్దను; నా కనున్లకు కనబడకుండ వారు సముదర్ములో మునిగినను అచచ్టి సరప్మునకు 

నేనాజఞ్ ఇతుత్ను, అది వారిని కరచును. 

ఆమోసు 9:4 => తమ శతుర్వులచేత వారు చెరపటట్బడినను అచచ్ట నేను ఖడగ్మున కాజఞ్ ఇతుత్ను, 

అది వారిని హతము చేయును; మేలుచేయుటకు కాదు కీడుచేయుటకే నాదృషిట్ వారిమీద నిలుపుదును. 

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 11:13 => పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదుద్ 

ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, 

1 సమూయేలు 17:46 => ఈ దినమున యెహోవా నినున్ నాచేతికి అపప్గించును; నేను నినున్ చంపి 

నీ తల తెగవేతును; ఇశార్యేలీయులలో దేవుడునాన్డని లోక నివాసులందరును తెలిసికొనునటుల్ నేను 

ఈ దినమున ఫిలిషీత్యులయొకక్ కళేబరములను ఆకాశపకుష్లకును భూమృగములకును ఇతుత్ను. 

యోబు 39:30 => దాని పిలల్లు రకత్ము పీలుచ్ను హతులైనవారు ఎకక్డనుందురో అకక్డనే అది 

యుండును.  

విలాపవాకయ్ములు 4:19 => మముమ్ను తరుమువారు ఆకాశమున ఎగురు పకిష్రాజులకనన్ 

వడిగలవారు పరవ్తములమీద వారు మముమ్ను తరుముదురు అరణయ్మందు మాకొరకు 

పొంచియుందురు.  

యెహెజేక్లు 17:3 => నానావిధములగు విచితర్ వరణ్ములు గల రెకక్లును ఈకెలును పొడుగైన పెదద్ 

రెకక్లునుగల యొక గొపప్ పకిష్రాజు లెబానోను పరవ్తమునకు వచిచ్ యొక దేవదారు వృక్షపు 

పైకొమమ్ను పటుట్కొనెను. 

దానియేలు 7:4 => మొదటిది సింహమును పోలినది గాని దానికి పకిష్రాజు రెకక్లవంటి 

రెకక్లుండెను. నేను చూచుచుండగా దాని రెకక్లు తీయబడినవి గనుక మనుషుయ్నివలె అది పాదములు 

పెటుట్కొని నేలపైన నిలువబడెను. మరియు మానవమనసుస్ వంటి మనసుస్ దానికియయ్బడెను.  
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హోషేయ 8:1 => బాకా నీ నోటను ఉంచి ఊదుము, జనులు నా నిబంధన నతికర్మించి నా 

ధరమ్శాసత్రమును మీరియునాన్రు గనుక పకిష్రాజు వార్లినటుట్ శతుర్వు యెహోవా మందిరమునకు 

వచుచ్నని పర్కటింపుము. 

హబకూక్కు 1:8 => వారి గుఱఱ్ములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెతుత్ను, రాతిర్యందు 

తిరుగులాడు తోడేళల్ కంటెను అవి చురుకైనవి; వారి రౌతులు దూరమునుండి వచిచ్ తటాలున 

జొరబడుదురు, ఎరను పటుట్కొనుటకై పకిష్రాజు వడిగా వచుచ్నటుల్ వారు పరుగులెతిత్ వతుత్రు.  

జెకరాయ్ 5:9 => నేను మరల తేరిచూడగా ఇదద్రు సతరీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెకక్లవంటి 

రెకక్లు వారికుండెను, గాలి వారి రెకక్లను ఆడించుచుండెను, వారు వచిచ్ తూమును 

భూమాయ్కాశముల మధయ్కు ఎతిత్ దాని మోసిరి. 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

పర్కటన 19:18 => అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి రండి, రాజుల మాంసమును 

సహసార్ధిపతుల మాంసమును బలిషు ఠ్ల మాంసమును గుఱఱ్ముల మాంసమును వాటిమీద 

కూరుచ్ండువారి మాంసమును, సవ్తంతుర్లదేమి దాసులదేమి కొదిద్వారిదేమి గొపప్వారిదేమి, అందరి 

యొకక్ మాంసమును తినుటకై దేవుని గొపప్ విందునకు కూడి రండని ఆకాశమధయ్మందు ఎగురుచునన్ 

సమసత్ పకుష్లను పిలిచెను 

వచనము 32 

అంజూరపు చెటుట్ను చూచి ఒక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. అంజూరపు కొమమ్ లేతదై 

చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము యింక సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

మతత్యి 24:8 => అకక్డకక్డ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు వేదనలకు 

పార్రంభము. 
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దానియేలు 7:11 => అపుప్డు నేను చూచుచుండగా, ఆ కొముమ్ పలుకుచునన్ మహా గరవ్పు మాటల 

నిమితత్ము వారు ఆ జంతువును చంపినటుట్ కనబడెను; తరువాత దాని కళేబరము మండుచునన్ 

అగిన్లో వేయబడెను. 

దానియేలు 7:12 => మిగిలిన ఆ జంతువుల పర్భుతవ్ము తొలగిపోయెను; సమయము వచుచ్వరకు 

అవి సజీవుల మధయ్ను ఉండవలెనని యొక సమయము ఒక కాలము వాటికి ఏరాప్టాయెను. 

మారుక్ 13:24 => ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన 

కాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

మారుక్ 13:25 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

యెషయా 13:10 => ఆకాశ నక్షతర్ములును నక్షతర్రాసులును తమ వెలుగు పర్కాశింపనియయ్వు 

ఉదయకాలమున సూరుయ్ని చీకటికముమ్ను చందుర్డు పర్కాశింపడు. 

యెషయా 2 4 : 2 3 = > చందుర్డు వెలవెలబోవును సూరుయ్ని ముఖము మారును 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేములోను రాజగును. 

పెదద్లయెదుట ఆయన పర్భావము కనబడును.  

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 4:24 => పరవ్తములను చూడగా అవి కంపించుచునన్వి కొండలనిన్యు కదులుచునన్వి. 

యిరిమ్యా 4:25 => నేను చూడగా నరుడొకడును లేకపోయెను, ఆకాశపకుష్లనిన్యు 

ఎగిరిపోయియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:26 => నేను చూచుచుండగా ఫలవంతమైన భూమి యెడారి ఆయెను, అందులోని 

పటట్ ణములనిన్యు యెహోవా కోపాగిన్ కి నిలువలేక ఆయన యెదుట నుండకుండ 

పడగొటట్బడియుండెను. 

యిరిమ్యా 4:27 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు ఈదేశమంతయు పాడగును గాని 

నిశేశ్షముగా దాని నాశనము చేయను. 
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యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

యెహెజేక్లు 32:7 => నేను నినున్ ఆరిప్వేసి ఆకాశమండలమును మరుగుచేసెదను, నక్షతర్ములను 

చీకటి కమమ్జేసెదను, సూరుయ్ని మబుబ్చేత కపెప్దను, చందుర్డు వెనెన్ల కాయకపోవును. 

యెహెజేక్లు 32:8 => నినున్బటిట్ ఆకాశమందు పర్కాశించు జోయ్తులకనిన్టికిని అంధకారము 

కమమ్జేసెదను, నీ దేశముమీద గాఢాంధకారము వాయ్పింపజేసెదను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 

యోవేలు 2:30 => మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహతాక్రయ్ములను, అనగా 

రకత్మును అగిన్ని ధూమ సత్ంభములను కనుపరచెదను 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 

యోవేలు 3:15 => సూరయ్చందుర్లు తేజోహీనులైరి; నక్షతర్ ముల కాంతి తపిప్పోయెను. 

ఆమోసు 5:20 => యెహోవా దినము నిజముగా వెలుగై యుండదు కాదా? వెలుగు ఏమాతర్మును 

లేక అది కారుచీకటిగా ఉండదా? 

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 

జెఫనాయ్ 1:14 => యెహోవా మహాదినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి 

శీఘర్ముగా వచుచ్చునన్ది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది, పరాకర్మశాలురు 

మహారోదనము చేయుదురు. 

జెఫనాయ్ 1:15 => ఆ దినము ఉగర్తదినము, శర్మయు ఉపదర్వమును మహా నాశనమును కముమ్ 

దినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కముమ్ దినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును 

కముమ్ దినము. 
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లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

లూకా 21:26 => ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును గనుక లోకముమీదికి రాబోవుచునన్ 

వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుషుయ్లు ఎదురుచూచుచు ధైరయ్ముచెడి కూలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19 => పైన ఆకాశమందు మహతాక్రయ్ములను కిర్ంద భూమిమీద సూచక 

కిర్యలను రకత్మును అగిన్ని పొగఆవిరిని కలుగజేసెదను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

పర్కటన 6:13 => పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అంజూరపు చెటుట్నుండి అకాలపు కాయలు రాలినటుట్ 

ఆకాశ నక్షతర్ములు భూమిమీద రాలెను. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

పర్కటన 6:15 => భూరాజులును, ఘనులును, సవాసార్ధిపతులును, ధనికులును, బలిషు ఠ్లును, పర్తి 

దాసుడును, పర్తి సవ్తంతుర్డును కొండ గుహలలోను  

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 6:17 => మీరు మామీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱఱ్పిలల్ ఉగర్తకును మముమ్ను 

మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను చెపుప్చునాన్రు. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 
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ఆదికాండము 1:14 => దేవుడు పగటిని రాతిర్ని వేరుపరచునటుల్ ఆకాశ విశాలమందు జోయ్తులు 

కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవతస్రములను సూచించుటకై 

యుండుగాకనియు, 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

యెహోషువ 10:13 => సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 

యోబు 9:7 => ఉదయింపవదద్ని ఆయన సూరుయ్నికి ఆజాఞ్పింపగా అతడు ఉదయింపడు ఆయన 

నక్షతర్ములను మరుగుపరచును. 

కీరత్నలు 18:9 => నిపుప్కణములు రాజబెటెట్ను. మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన 

పాదములకిర్ంద గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

యెషయా 5:30 => వారు ఆ దినమున సముదర్ఘోషవలె జనముమీద గరజ్న చేయుదురు ఒకడు 

భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు 

మేఘములచేత చీకటియగును.  

యెషయా 8:22 => భూమి తటుట్ తేరిచూడగా బాధలును అంధకారమును దుసస్హమైన వేదనయు 

కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు. 

యెషయా 13:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తకును ఆయన కోపాగిన్ దినమునకును 

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 28:7 => అయితే వీరును దార్కాష్రసమువలన సొకిక్ సోలుదురు మదయ్మువలన 

తతత్రపడుదురు యాజకులేమి పర్వకత్లేమి అందరును మదయ్మువలన సొకిక్ సోలుదురు దార్కాష్రసము 

వారిని మింగివేయుచునన్ది మదయ్మువలన తతత్రపడుచునాన్రు దరశ్నము కలుగునపుప్డు సోలుదురు 

తీరుప్తీరుచ్ కాలమున తతత్రపడుదురు. 
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యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  

యెహెజేక్లు 30:18 => ఐగుపుత్పెటిట్న కాండల్ను నేను తహపనేసులో విరుచు దినమున 

చీకటికముమ్ను, ఐగుపీత్యుల బలగరవ్ము అణచబడును, మబుబ్ ఐగుపుత్ను కముమ్ను, దాని కుమారెత్లు 

చెరలోనికి పోవుదురు. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:20 => కొనిన్ దినములు సూరుయ్డైనను నక్షతర్ములైనను కనబడక 

పెదద్గాలి మామీద కొటిట్నందున పార్ణములతో తపిప్ంచుకొందుమను ఆశ బొతిత్గ పోయెను. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 

రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

వచనము 33 

ఆ పర్కారమే మీరీ సంగతులనిన్యు జరుగుట చూచునపుప్డు ఆయన సమీపముననే, దావ్రము దగగ్రనే 

యునాన్డని తెలిసికొనుడి. 
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మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

మారుక్ 13:4 => ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు 

కలుగును? అది మాతో చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 
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మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:63 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాకుష్లతో పనియేమి? 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11 => గలిలయ మనుషుయ్లారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు 

చూచుచునాన్రు? మీయొదద్నుండి పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడిన యీ యేసే, ఏ రీతిగా 

పరలోకమునకు వెళుల్ట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగివచుచ్నని వారితో చెపిప్రి 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

యెషయా 49:21 => అపుప్డు నీవు నేను నా పిలల్లను పోగొటుట్కొని, సంతానహీనురాలను, ఒంటరినై 

ఇటు అటు తిరుగులాడుచునన్ పరదేశురాలనే గదా? వీరిని నాయందు కనినవాడెవడు? వీరిని 

పెంచినవాడెవడు? నేను ఒంటరికతెత్నై విడువబడితిని, వీరు ఎకక్డ ఉండిరి? అని నీ మనసుస్లో 

నీవనుకొందువు.  
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యిరిమ్యా 4:13 => మేఘములు కముమ్నటుల్ ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఆయన రథములు 

సుడిగాలివలె నునన్వి, ఆయన గుఱఱ్ములు గదద్లకంటె వేగము గలవి, అయోయ్, మనము దోపుడు 

సొమమ్యితివిు. 

దానియేలు 8:15 => దానియేలను నేను ఈ దరశ్నము చూచితిని; దాని తెలిసికొనదగిన వివేకము 

పొందవలెనని యుండగా; మనుషుయ్ని రూపము గల యొకడు నాయెదుట నిలిచెను. 

ఆమోసు 8:8 => ఇందునుగూరిచ్ భూమి కంపించదా? దాని నివాసులందరును అంగలారచ్రా? 

నైలునది పొంగునటుల్ భూమి అంతయు ఉబుకును, ఐగుపుత్దేశపు నైలు నదివలె అది ఉబుకును, 

మిసర్యీము దేశపు నదివలె అది అణగిపోవును. 

హగగ్యి 2:6 => మరియు సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇక 

కొంతకాలము ఇంకొకమారు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును నేలను నేను కంపింపజేతును. 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

జెకరాయ్ 12:12 => దేశ నివాసులందరు ఏ కుటుంబమునకు ఆ కుటుంబముగా పర్లాపింతురు, 

దావీదు కుటుంబికులు పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, నాతాను కుటుంబికులు 

పర్తేయ్కముగాను, వారి భారయ్లు పర్తేయ్కముగాను, 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:1 => మరియు ఆయన ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్ము బలముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మారుక్ 16:10 => ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడుచ్చుండగా ఆమె వెళిల్ ఆ సంగతి వారికి 

తెలియజేసెను గాని, 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

లూకా 21:11 => అకక్డకక్డ గొపప్ భూకంపములు కలుగును, తెగుళుల్ను కరవులును తటసిథ్ంచును, 

ఆకాశమునుండి మహా భయోతాప్తములును గొపప్ సూచనలును పుటుట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20 => మీకొరకు నియమించిన కీర్సుత్యేసును ఆయన పంపునటుల్ను మీ 

పాపములు తుడిచివేయబడు నిమితత్మును మారుమనసుస్ నొంది తిరుగుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

పర్కటన 12:1 => అపుప్డు పరలోకమందు ఒక గొపప్ సూచన కనబడెను. అదేదనగా సూరుయ్ని 

ధరించుకొనిన యొక సతరీ ఆమె పాదముల కిర్ంద చందుర్డును శిరసుస్మీద పండెర్ండు నక్షతర్ముల 

కిరీటమును ఉండెను 

వచనము 34 
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ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 28:18 => అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు 

సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

మారుక్ 16:16 => నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష 

విధింపబడును. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:19 => కాబటిట్ అగిర్పప్ రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దరశ్నమునకు 

నేను అవిధేయుడను కాక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20 => మొదట దమసుక్లోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ 

దేశమంతటను, తరువాత అనయ్జనులకును, వారు మారుమనసుస్ పొంది దేవునితటుట్ తిరిగి 

మారుమనసుస్నకు తగిన కిర్యలు చేయవలెనని పర్కటించుచుంటిని. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

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 

Page  of 3121 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

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 

పర్కటన 14:8 => వేరొక దూత, అనగా రెండవ దూత అతని వెంబడి వచిచ్ మోహోదేర్కముతో కూడిన 

తన వయ్భిచార మదయ్మును సమసత్ జనములకు తార్గించిన యీ మహా బబులోను కూలిపోయెను 

కూలిపోయెను అని చెపెప్ను. 

పర్కటన 14:9 => మరియు వేరొక దూత, అనగా మూడవ దూత వీరి వెంబడి వచిచ్ గొపప్ సవ్రముతో 

ఈలాగు చెపెప్ను ఆ కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని యెవడైనను నమసాక్రము చేసి, 

తన నొసటి యందేమిచేతిమీదనేమి ఆ ముదర్ వేయించుకొనినయెడల 

సంఖాయ్కాండము 10:1 => యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 

సంఖాయ్కాండము 10:2 => నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును 

సేనలను తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:3 => ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:4 => వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు 

ముఖుయ్లైన పర్ధానులు నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:5 => మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు 

సాగవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 10:6 => మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన 

సైనయ్ములు సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 
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సంఖాయ్కాండము 10:7 => సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 

సంఖాయ్కాండము 10:8 => అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన 

కటట్డనుబటిట్ అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 10:9 => మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో 

యుదధ్మునకు వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా 

సనిన్ధిని మీరు జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 10:10 => మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 

కీరత్నలు 81:3 => అమావాసయ్నాడు కొముమ్ ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు 

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

యెషయా 27:13 => ఆ దినమున పెదద్ బూర ఊదబడును అషూష్రు దేశములో నశింప 

సిదధ్మైనవారును ఐగుపుత్దేశములో వెలివేయబడినవారును, వచెచ్దరు, యెరూషలేములోనునన్ 

పరిశుదధ్పరవ్తమున యెహోవాకు నమసాక్రము చేయుదురు.  

1 కొరిందీయులకు 15:52 => బూర మోర్గును; అపుప్డు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, 

మనము మారుప్ పొందుదుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

యెషయా 11:12 => జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక ధవ్జము నిలువబెటుట్ను 

భర్షుట్లైపోయిన ఇశార్యేలీయులను పోగుచేయును భూమియొకక్ నాలుగు దిగంతములనుండి 

చెదరిపోయిన యూదావారిని సమకూరుచ్ను.  

యెషయా 49:18 => కనున్లెతిత్ నలుదిశల చూడుము వీరందరు కూడుకొనుచు నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్రు నీవు వీరినందరిని ఆభరణముగా ధరించుకొందువు పెండిల్కుమారెత్ ఒడా డ్ణము 
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ధరించుకొనునటుల్ నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు నా జీవముతోడని పర్మాణము 

చేయుచునాన్నని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యెషయా 60:4 => కనున్లెతిత్ చుటుట్ చూడుము వీరందరు కూడుకొని నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్రు నీ 

కుమారులు దూరమునుండి వచుచ్చునాన్రు నీ కుమారెత్లు చంకనెతత్బడి వచుచ్చునాన్రు. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 

పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 67:7 => దేవుడు మముమ్ను దీవించును భూదిగంత నివాసులందరు ఆయనయందు 

భయభకుత్లు నిలుపుదురు. 

యెషయా 13:5 => సరవ్లోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ 

దిగంతములనుండి యెహోవాయును ఆయన కోర్ధము తీరుచ్ ఆయుధములును వచుచ్చునాన్రు.  
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యెషయా 42:10 => సముదర్పర్యాణము చేయువారలారా, సముదర్ములోని సమసత్మా, 

దీవ్పములారా, దీవ్ప నివాసులారా, యెహోవాకు కొర్తత్ గీతము పాడుడి భూదిగంతములనుండి 

ఆయనను సుత్తించుడి.  

యెషయా 43:6 => అపప్గింపుమని ఉతత్రదికుక్నకు ఆజఞ్ ఇచెచ్దను బిగబటట్వదద్ని దకిష్ణదికుక్నకు 

ఆజఞ్ ఇచెచ్దను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమారెత్లను తెపిప్ంచుము. 

యెషయా 45:22 => భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే 

మరి ఏ దేవుడును లేడు. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

నిరగ్మకాండము 25:20 => ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో 

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు 

కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32 => దేవుడు భూమిమీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని 

నీకంటె ముందుగానుండిన మునుపటి దినములలో ఆకాశముయొకక్ యీ దికుక్నుండి 

ఆకాశముయొకక్ ఆ దికుక్వరకు ఇటిట్ గొపప్ కారయ్ము జరిగెనా? దీనివంటి వారత్ వినబడెనా? అని నీవు 

అడుగుము 

నెహెమాయ్ 1:9 => అయితే మీరు నావైపు తిరిగి నా ఆజఞ్లను అనుసరించి నడిచినయెడల, 

భూదిగంతముల వరకు మీరు తోలివేయబడినను అకక్డనుండి సహా మిముమ్ను కూరిచ్, నా నామము 

ఉంచుటకు నేను ఏరప్రచుకొనిన సథ్లమునకు మిముమ్ను రపిప్ంచెదనని నీవు సెలవిచిచ్తివి గదా. 

Page  of 3125 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 103:21 => యెహోవా సైనయ్ములారా, ఆయన చితత్ము నెరవేరుచ్ ఆయన పరిచారకులారా, 

మీరందరు ఆయనను సనున్తించుడి.  

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

దానియేలు 8:8 => ఆ మేకపోతు అతయ్ధికముగా బలము చూపుచు వచెచ్ను; అది బహుగా 

పుషిట్నొందగా దాని పెదద్కొముమ్ విరిగెను; విరిగినదానికి బదులుగా నాలుగు పర్సిదధ్మైన కొముమ్లు 

ఆకాశపు నలుదికుక్లకు నాలుగు పెరిగెను, 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:11 => అనేకులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు వచిచ్ అబార్హాముతో కూడను, 

ఇసాస్కుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజయ్మందు కూరుచ్ందురు గాని 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 
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లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

కొలొసస్యులకు 3:12 => కాగా , దేవునిచేత ఏరప్రచబడినవారును పరిశుదుధ్లును 

పిర్యులునైనవారికి తగినటుల్, మీరు జాలిగల మనసుస్ను, దయాళుతవ్మును, వినయమును, 

సాతివ్కమును, దీరఘ్శాంతమును ధరించుకొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

2 తిమోతి 2:10 => అందుచేత ఏరప్రచబడినవారు నితయ్మైన మహిమతో కూడ కీర్సుత్ యేసునందలి 

రక్షణ పొందవలెనని నేను వారికొరకు సమసత్ము ఓరుచ్కొనుచునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

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. 

పర్కటన 7:1 => అటుతరువాత భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు దేవదూతలు 

నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముదర్ముమీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ 

భూమి యొకక్ నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా చూచితిని 

పర్కటన 7:3 => ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు ముదిర్ంచు వరకు 

భూమికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 
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వచనము 35 

ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాతర్మును గతింపవు. 

మారుక్ 13:28 => అంజూరపుచెటుట్ను చూచి యొక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. దాని కొమమ్ యింక 

లేతదై చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

మారుక్ 13:29 => ఆ పర్కారమే మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచునపుప్డు ఆయన 

సమీపముననే దావ్రము దగగ్రనే ఉనాన్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 21:29 => మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెపెప్ను అంజూరపు వృక్షమును 

సమసత్ వృక్షములను చూడుడి. 

లూకా 21:30 => అవి చిగిరించుట చూచి వసంతకాలమపుప్డే సమీపమాయెనని మీ అంతట మీరు 

తెలిసికొందురు గదా? 

యిరిమ్యా 44:29 => మీకు కీడు సంభవించునటుల్గా నా మాటలు నిశచ్యముగా నిలుచునని మీకు 

తెలియబడుటకును, నేను ఈ సథ్లమందు మిముమ్ను శికిష్ంచుచునన్ందుకును ఇది మీకు సూచనగా 

నుండును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 13:3 => ఆయన వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమానరీతిగా చెపెప్ను. ఎటల్నగా 

ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

వచనము 36 

అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే (యెరుగును) గాని, యే 

మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 
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మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 

యెహెజేక్లు 7:2 => నరపుతుర్డా, పర్కటింపుము; ఇశార్యేలీయుల దేశమునకు అంతము 

వచిచ్యునన్ది, నలుదికుక్ల దేశమునకు అంతము వచేచ్యునన్దని పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇపుప్డు నీకు అంతము వచేచ్యునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:3 => నా కోపము నీమీద తెపిప్ంచు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీవు చేసిన 

సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము నీమీదికి రపిప్ంచుచునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 7:4 => నీయెడల కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నేను 

యెహోవానై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీ పర్వరత్న ఫలము నీవు అనుభవింపజేసెదను, నీ హేయ 

కృతయ్ములు నీమధయ్నే యుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 7:5 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా దురదృషట్ము వింతైన దురదృషట్ము 

సంభవించుచునన్ది, 

యెహెజేక్లు 7:6 => అంతము వచుచ్చునన్ది, అంతమే వచుచ్చునన్ది, అది నీ కొరకు 

కనిపెటుట్చునన్ది, ఇదిగో సమీపమాయెను. 

యెహెజేక్లు 7:7 => దేశ నివాసులారా, మీమీదికి దురిద్నము వచుచ్చునన్ది, సమయము 

వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, ఉతాస్హధవ్ని కాదు శర్మ ధవ్నియే పరవ్తములమీద 

వినబడుచునన్ది. 

యెహెజేక్లు 7:8 => ఇంక కొంతసేపటికి నేను నా కోర్ధమును నీమీద కుమమ్రింతును, నీమీద నా 

కోపమును నెరవేరుచ్చు నీ పర్వరత్ననుబటిట్ నీకు తీరుప్తీరిచ్, నీ సమసత్ హేయకృతయ్ముల ఫలము 

నీమీదికి రపిప్ంచెదను. 
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యెహెజేక్లు 7:9 => యెహోవానగు నేనే నినున్ మొతుత్వాడనై యునాన్నని నీవెరుగునటుల్ నీయెడల 

కటాక్షముంచకయు కనికరము చూపకయు నుందును, నీ పర్వరత్న ఫలము నీవనుభవింపజేసెదను, నీ 

హేయకృతయ్ములు నీ మధయ్నుండనితుత్ను. 

యెహెజేక్లు 7:10 => ఇదిగో యిదే ఆ దినము, అది వచేచ్యునన్ది, ఆ దురిద్నము 

ఉదయించుచునన్ది, ఆ దండము పూచియునన్ది, ఆ గరవ్ము చిగిరించియునన్ది, బలాతాక్రము పుటిట్ 

దుషుట్లను దండించునదాయెను. 

యెహెజేక్లు 7:11 => వారిలోనైనను వారి గుంపులోనైనను వారి ఆసిత్లోనైనను వారికునన్ 

పర్భావములోనైనను ఏమియు శేషింపదు. 

యెహెజేక్లు 7:12 => కాలము వచుచ్చునన్ది, దినము సమీపమాయెను, వారి సమూహమంతటిమీద 

ఉగర్త నిలిచియునన్ది గనుక కొనువారికి సంతోషముండ పనిలేదు, అముమ్వానికి దుఃఖముండ 

పనిలేదు. 

యెహెజేక్లు 7:13 => వారు బర్దికియునన్ను అముమ్వాడు అమిమ్నదానికి తిరిగిరాడు, ఈ దరశ్నము 

వారి సమూహమంతటికి చెందును, అది తపప్క జరుగును, వారందరు దోషులైరి గనుక తమ పార్ణము 

రకిష్ంచుకొనుటకు వారిలో ఎవరును ధైరయ్ము చేయరు.  

యెహెజేక్లు 7 : 1 4 = > వారు సరవ్సిదుధ్లై బాకానాదము చేయుదురు గాని వారి 

సమూహమంతటిమీదికి నా ఉగర్త వచిచ్యునన్ది గనుక యుదధ్మునకు పూనుకొనువాడొకడును 

ఉండడు. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

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. 

యెహెజేక్లు 30:3 => యెహోవా దినము వచెచ్ను, అది దురిద్నము, అనయ్జనులు శిక్షనొందు దినము. 
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మారుక్ 13:28 => అంజూరపుచెటుట్ను చూచి యొక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. దాని కొమమ్ యింక 

లేతదై చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

లూకా 12:56 => వేషధారులారా, మీరు భూమాయ్కాశముల వైఖరి గురిత్ంప నెరుగుదురు; ఈ 

కాలమును మీరు గురిత్ంప నెరుగరేల? 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

వచనము 37 

నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుషయ్కుమారుని రాకడయును ఆలాగే ఉండును. 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మారుక్ 13:30 => ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

లూకా 11:50 => వారు కొందరిని చంపుదురు, కొందరిని హింసింతురు. 

లూకా 21:32 => అవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

కీరత్నలు 119:89 => (లామెద ) యెహోవా, నీ వాకయ్ము ఆకాశమందు నితయ్ము నిలకడగా నునన్ది. 

Page  of 3131 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

యెహెజేక్లు 12:23 => కావున నీవు వారికి ఈ మాట తెలియజేయుము పర్భువగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఇకమీదట ఇశార్యేలీయులలో ఎవరును ఈ సామెత పలుకకుండ నేను దానిని 

నిరరథ్కము చేసెదను గనుక నీవు వారితో ఇటల్నుము దినములు వచుచ్చునన్వి, పర్తిదరశ్నము 

నెరవేరును 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 11:16 => ఈ తరమువారిని దేనితో పోలుచ్దును? సంత వీధులలో కూరుచ్నియుండి 

ఎఫెసీయులకు 4:10 => దిగినవాడు తానే సమసత్మును నింపునటుల్ ఆకాశమండలములనిన్టికంటె 

మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:25 => ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి యెకుక్వగా ఆలాగు 

చేయుచు, పేర్మ చూపుటకును సతాక్రయ్ములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొలప్వలెనని 

ఆలోచింతము. 

వచనము 38 

జలపర్ళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న దినమువరకు, వారు తినుచు 

తార్గుచు పెండిల్ చేసికొనుచు పెండిల్కిచుచ్చునుండి 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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కీరత్నలు 102:26 => అవి నశించును గాని నీవు నిలచియుందువు అవియనిన్యు వసత్రమువలె 

పాతగిలును ఒకడు అంగవసత్రమును తీసివేసినటుల్ నీవు వాటిని తీసివేయుదువు అవి మారచ్బడును. 

యెషయా 34:4 => ఆకాశ సైనయ్మంతయు కీష్ణించును కాగితపు చుటట్వలె ఆకాశవైశాలయ్ములు 

చుటట్బడును. దార్కాష్వలిల్నుండి ఆకు వాడి రాలునటుల్ అంజూరపుచెటుట్నుండి వాడినది రాలునటుల్ వాటి 

సైనయ్మంతయు రాలిపోవును.  

యెషయా 51:6 => ఆకాశమువైపు కనున్లెతుత్డి కిర్ంద భూమిని చూడుడి అంతరిక్షము పొగవలె 

అంతరాధ్నమగును భూమి వసత్రమువలె పాతగిలిపోవును అందలి నివాసులు అటువలె చనిపోవుదురు నా 

రక్షణ నితయ్ముండును నా నీతి కొటిట్వేయబడదు.  

యెషయా 54:10 => పరవ్తములు తొలగిపోయినను మెటట్లు తతత్రిలిల్నను నా కృప నినున్ 

విడిచిపోదు సమాధానవిషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డు.  

యిరిమ్యా 31:35 => పగటి వెలుగుకై సూరుయ్ని, రాతిర్ వెలుగుకై చందర్ నక్షతర్ములను 

నియమించువాడును, దాని తరంగములు ఘోషించునటుల్ సముదర్మును రేపువాడునగు యెహోవా ఆ 

మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు, సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 

యిరిమ్యా 31:36 => ఆ నియమములు నా సనిన్ధినుండకుండ పోయినయెడల ఇశార్యేలు 

సంతతివారు నా సనిన్ధిని ఎనన్డును జనముగా ఉండకుండపోవును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

హెబీర్యులకు 1:11 => ఆకాశములు కూడ నీచేతి పనులే అవి నశించును గాని నీవు 

నిలిచియుందువు అవనిన్యు వసత్రమువలె పాతగిలును 

హెబీర్యులకు 1:12 => ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేతువు అవి వసత్రమువలె మారచ్బడును గాని 

నీవు ఏకరీతిగానే యునాన్వు నీ సంవతస్రములు తరుగవు అని చెపుప్చునాన్డు. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 
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2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

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. 

పర్కటన 6:14 => మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై తొలగిపోయెను. పర్తి 

కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటివాటి సాథ్నములు తపెప్ను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

సంఖాయ్కాండము 23:19 => దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు 

ఆయన నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

కీరత్నలు 19:7 => యెహోవా నియమించిన ధరమ్శాసత్రము యథారథ్మైనది అది పార్ణమును 

తెపప్రిలల్జేయును యెహోవా శాసనము నమమ్దగినది అది బుదిధ్హీనులకు జాఞ్నము పుటిట్ంచును. 

కీరత్నలు 89:34 => నా నిబంధనను నేను రదుద్పరచను నా పెదవులగుండ బయలువెళిల్న మాటను 

మారచ్ను. 
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సామెతలు 30:5 => దేవుని మాటలనిన్యు పుటము పెటట్బడినవే ఆయనను ఆశర్యించువారికి 

ఆయన కేడెము. 

యెషయా 40:8 => గడిడ్ యెండిపోవును దాని పువువ్ వాడిపోవును మన దేవుని వాకయ్ము నితయ్ము 

నిలుచును.  

యెషయా 55:11 => నిషఫ్లముగా నాయొదద్కు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదాని నెరవేరుచ్ను 

నేను పంపిన కారయ్మును సఫలముచేయును. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

1 పేతురు 1:25 => మీకు పర్కటింపబడిన సువారత్ యీ వాకయ్మే.   

పర్కటన 3:14 => లవొదికయలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఆమేన  అనువాడును 

నమమ్కమైన సతయ్సాకిష్యు దేవుని సృషిట్కి ఆదియునైనవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

ఆదికాండము 21:1 => యెహోవా తాను చెపిప్న పర్కారము శారాను దరిశ్ంచెను. యెహోవా 

తానిచిచ్న మాటచొపుప్న శారానుగూరిచ్ చేసెను. 

ఆదికాండము 28:15 => ఇదిగో నేను నీకు తోడైయుండి, నీవు వెళుల్ పర్తి సథ్లమందు నినున్ 

కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నినున్ మరల రపిప్ంచెదను; నేను నీతో చెపిప్నది నెరవేరుచ్వరకు నినున్ 

విడువనని చెపప్గా 

ఆదికాండము 32:12 => నీవు నేను నీకు తోడై నిశచ్యముగా మేలు చేయుచు, విసాత్రమగుటవలన 

లెకిక్ంపలేని సముదర్పు ఇసుకవలె నీ సంతానము విసత్రింపజేయుదునని సెలవిచిచ్తివే అనెను. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

సంఖాయ్కాండము 11:23 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము 

తకుక్వైనదా? నా మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 
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1 సమూయేలు 9:6 => వాడు ఇదిగో ఈ పటట్ణములో దైవజనుడు ఒకడునాన్డు, అతడు బహు 

ఘనుడు, అతడు ఏ మాట చెపుప్నో ఆ మాట నెరవేరును. మనము వెళల్వలసిన మారగ్మును అతడు 

మనకు తెలియజేయునేమో అతని యొదద్కు వెళుల్దము రండని చెపెప్ను. 

2 సమూయేలు 7:21 => నీ వాకుక్నుబటిట్ నీ యిషాట్నుసారముగా ఈ ఘనకారయ్ములను జరిగించి నీ 

దాసుడనగు నాకు దీని తెలియజేసితివి. 

1 రాజులు 8:15 => నా తండిర్యైన దావీదునకు మాట యిచిచ్ దాని నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము కలిగియుండును గాక. 

1 రాజులు 16:34 => అతని దినములలో బేతేలీయుడైన హీయేలు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచెను. 

అతడు దాని పునాదివేయగా అబీరాము అను అతని జేయ్షఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను; దాని గవునుల నెతత్గా 

సెగూబు అను అతని కనిషఠ్పుతుర్డు చనిపోయెను. ఇది నూను కుమారుడైన యెహోషువదావ్రా 

యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న సంభవించెను. 

1 రాజులు 22:38 => వేశయ్లు సాన్నము చేయుచుండగా ఒకడు ఆ రథమును షోమోర్ను కొలనులో 

కడిగినపుప్డు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న కుకక్లు వచిచ్ అతని రకత్మును నాకెను. 

2 రాజులు 7:16 => జనులు బయలుదేరి సిరియనుల దండుపేటను దోచుకొనిరి. కాబటిట్ యెహోవా 

మాట చొపుప్న రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సనన్ని పిండియు రెండు మానికల యవలును 

అమమ్బడెను. 

2 రాజులు 23:16 => యోషీయా అటు తిరిగి అచచ్ట పరవ్తమందునన్ సమాధులను చూచి 

కొందరిని పంపి సమాధులలోనునన్ శలయ్ములను తెపిప్ంచి, దైవజనుడు యెహోవా మాట చాటించి 

చెపిప్న పర్కారము వాటిని బలిపీఠముమీద కాలిచ్ దాని అపవితర్పరచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:4 => మరియు రాజు ఇటుల్ పర్కటన చేసెను నా తండిర్యైన దావీదునకు 

మాట యిచిచ్, తానే సవ్యముగా నెరవేరిచ్న ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు సోత్తర్ము 

కలుగునుగాక. 

యోబు 14:12 => ఆకాశము గతించిపోవువరకు వారు మేలుకొనరు. ఎవరును వారిని నిదర్ 

లేపజాలరు. 
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యోబు 18:4 => కోపముచేత నినున్ నీవు చీలుచ్కొనువాడా, నీ నిమితత్ము భూమి పాడుగా 

చేయబడునా? నీ నిమితత్ము కొండ దాని సాథ్నము తపుప్నా? 

కీరత్నలు 36:5 => యెహోవా, నీ కృప ఆకాశము నంటుచునన్ది నీ సతయ్సంధతవ్ము అంతరిక్షము 

నంటుచునన్ది. 

కీరత్నలు 56:10 => దేవునిబటిట్ నేను ఆయన వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను యెహోవానుబటిట్ ఆయన 

వాకయ్మును కీరిత్ంచెదను 

కీరత్నలు 58:8 => వారు కరగిపోయిన నతత్వలె నుందురు సూరుయ్ని చూడని గరభ్సార్వమువలె 

నుందురు. 

కీరత్నలు 89:2 => కృప నితయ్ము సాథ్పింపబడుననియు ఆకాశమందే నీ విశావ్సయ్తను 

సిథ్రపరచుకొందువనియు నేననుకొనుచునాన్ను.  

కీరత్నలు 93:5 => నీ శాసనములు ఎనన్డును తపిప్పోవు యెహోవా, ఎనన్ టెనన్టికి పరిశుదధ్తయే నీ 

మందిరమునకు అనుకూలము.  

కీరత్నలు 119:58 => కటాక్షముంచుమని నా పూరణ్హృదయముతో నినున్ బతిమాలుకొనుచునాన్ను 

నీవిచిచ్న మాటచొపుప్న ననున్ కరుణింపుము. 

కీరత్నలు 119:89 => (లామెద ) యెహోవా, నీ వాకయ్ము ఆకాశమందు నితయ్ము నిలకడగా నునన్ది. 

కీరత్నలు 119:96 => సకల సంపూరణ్తకు పరిమితి కలదని నేను గర్హించియునాన్ను నీ 

ధరోమ్పదేశము అపరిమితమైనది. 

కీరత్నలు 138:2 => నీ పరిశుదాధ్లయముతటుట్ నేను నమసాక్రము చేయుచునాన్ను నీ 

నామమంతటికంటె నీవిచిచ్న వాకయ్మును నీవు గొపప్చేసియునాన్వు. నీ కృపాసతయ్ములనుబటిట్ నీ 

నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు నేను చెలిల్ంచెదను.  

సామెతలు 12:19 => నిజమాడు పెదవులు నితయ్ము సిథ్రమైయుండును అబదధ్మాడు నాలుక 

క్షణమాతర్మే యుండును. 

పర్సంగి 1:4 => తరము వెంబడి తరము గతించిపోవుచునన్ది; భూమి యొకటే యెలల్పుప్డును 

నిలుచునది. 
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యెషయా 9:8 => పర్భువు యాకోబు విషయమై వరత్మానము పంపగా అది ఇశార్యేలువరకు 

దిగివచిచ్యునన్ది. 

యెషయా 13:13 => సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తకును ఆయన కోపాగిన్ దినమునకును 

ఆకాశము వణకునటుల్ను భూమి తన సాథ్నము తపుప్నటుల్ను నేను చేసెదను.  

యెషయా 21:17 => కేదారీయుల బలాఢుయ్ల విలుకాండల్లో శేషించువారు కొదిద్వారగుదురు. 

ఈలాగు జరుగునని ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డు. 

యెషయా 31:2 => అయినను ఆయనయు బుదిధ్మంతుడుగా ఉనాన్డు. మాట తపప్క దుషుట్ల 

యింటివారిమీదను కీడుచేయువారికి తోడప్డువారిమీదను ఆయన లేచును. 

యెషయా 58:14 => నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద 

నేను నినెన్కిక్ంచెదను నీ తండిర్యైన యాకోబు సావ్సథ్య్మును నీ యనుభవములో ఉంచెదను యెహోవా 

సెలవిచిచ్న వాకుక్ ఇదే.  

యిరిమ్యా 4:23 => నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారముగాను శూనయ్ముగాను ఉండెను; 

ఆకాశముతటుట్ చూడగా అచచ్ట వెలుగులేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 32:24 => ముటట్డిదిబబ్లను చూడుము, పటట్ణమును పటుట్కొనుటకు అవి దానికి 

సమీపించుచునన్వి, ఖడగ్ము కాష్మము తెగులు వచుచ్టవలన దానిమీద యుదధ్ముచేయుచుండు 

కలీద్యులచేతికి ఈ పటట్ణము అపప్గింపబడును; నీవు సెలవిచిచ్నది సంభవించెను, నీవే దాని 

చూచుచునాన్వు గదా? 

యిరిమ్యా 32:42 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను ఈ పర్జలమీదికి ఇంత గొపప్ 

కీడు రపిప్ంచిన రీతినే నేను వారినిగూరిచ్ చెపిప్న మేలంతటిని వారిమీదికి రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

యిరిమ్యా 33:21 => నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూరుచ్ండి రాజయ్పరిపాలనచేయు 

కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వయ్రథ్మగును; మరియు నా 

పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వయ్రథ్మగును. 

యిరిమ్యా 36:28 => నీవు మరియొక గర్ంథము తీసికొని యూదారాజైన యెహోయాకీము కాలిచ్న 

మొదటి గర్ంథములో వార్యబడిన మాటలనిన్టిని దానిలో వార్యుము. 
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యిరిమ్యా 39:16 => నీవు వెళిల్ కూషీయుడగు ఎబెదెమ్లెకుతో ఇటల్నుము ఇశార్యేలు దేవుడును 

సైనయ్ముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు మేలు చేయుటకైకాక కీడుచేయుటకై 

నేను ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్ చెపిప్న మాటలు నెరవేరుచ్చునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా ఆ మాటలు ఆ 

దినమున నెరవేరును. 

యిరిమ్యా 44:28 => ఖడగ్ము తపిప్ంచుకొనువారు కొదిద్మందియై ఐగుపుత్ దేశములోనుండి యూదా 

దేశమునకు తిరిగివచెచ్దరు, అపప్డు ఐగుపుత్ దేశములో కాపురముండుటకు వెళిల్న యూదావారిలో 

శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో తమదో అది తెలిసికొందురు.  

యెహెజేక్లు 5:17 => ఈ పర్కారము నేను నీమీదికి కాష్మమును దుషట్మృగములను పంపుదును, అవి 

నీకు పుతర్హీనత కలుగజేయును, తెగులును పార్ణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి 

ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 10:7 => కెరూబులలో ఒకడు కెరూబులమధయ్ నునన్ అగిన్వైపు చెయియ్ చాపి నిపుప్లు తీసి 

అవిసెనారబటట్ ధరించుకొనిన వాని చేతిలోనుంచగా అతడు అవి పటుట్కొని బయలుదేరెను; 

యెహెజేక్లు 12:25 => యెహోవానైన నేను మాటయిచుచ్చునాన్ను, నేనిచుచ్ మాట యికను 

ఆలసయ్ములేక జరుగును. తిరుగుబాటు చేయువారలారా, మీ దినములలో నేను మాటయిచిచ్ దాని 

నెరవేరెచ్దను, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 17:24 => దాని కొమమ్ల నీడను అవి దాగును; మరియు యెహోవానగు నేనే ఘనమైన 

చెటుట్ను నీచమైనదిగాను నీచమైన చెటుట్ను ఘనమైనదిగాను చేయువాడననియు, పచచ్నిచెటుట్ 

ఎండిపోవునటుల్ను ఎండినచెటుట్ వికసించునటుల్ను చేయువాడననియు భూమియందుండు సకలమైన 

చెటల్కు తెలియబడును. యెహోవానగు నేను ఈ మాట సెలవిచిచ్తిని, నేనే దాని నెరవేరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 21:32 => అగిన్ నినున్ మింగును, నీ రకత్ము దేశములో కారును, నీవెనన్టికిని 

జాఞ్పకమునకు రాకయుందువు; యెహోవానగు నేనే మాట ఇచిచ్యునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 24:14 => యెహోవానైన నేను మాటయిచిచ్ యునాన్ను, అది జరుగును, నేనే 

నెరవేరెచ్దను నేను వెనుకతీయను, కనికరింపను, సంతాపపడను, నీ పర్వరత్ననుబటిట్యు నీ 

కిర్యలనుబటిట్యు నీకు శిక్ష విధింపబడును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 26:14 => నినున్ వటిట్బండగా చేయుదును, వలలు పరచుకొనుటకు చోటగుదువు 

నీవికను కటట్బడక యుందువు. నేనే మాట యిచిచ్యునాన్ను; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్.  

యెహెజేక్లు 36:36 => అపుప్డు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన సథ్లములను కటుట్వాడననియు, 

పాడైపోయిన సథ్లములలో చెటల్ను నాటువాడననియు మీ చుటుట్ శేషించిన అనయ్జనులు తెలిసికొందురు. 

యెహోవానైన నేను మాట ఇచిచ్యునాన్ను, నేను దాని నెరవేరుత్ను. 

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 4:28 => పైన జెపిప్నదంతయు రాజగు నెబుకదెన్జరునకు సంభవించెను. 

దానియేలు 6:8 => మాదీయుల యొకక్యు పారసీకుల యొకక్యు పదధ్తి ననుసరించి సిథ్రమగు 

శాసనముగా ఉండునటుల్ దానిమీద సంతకము చేయుమని మనవి చేసిరి. 

హబకూక్కు 3:6 => ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు 

అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పరవ్తములు బదద్లైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూరవ్కాలము 

మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.  

జెఫనాయ్ 2:2 => విధి నిరణ్యము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగిన్ మీమీదికి రాకమునుపే, మిముమ్ను 

శికిష్ంచుటకై యెహోవా ఉగర్తదినము రాకమునుపే కూడిరండి. 

జెకరాయ్ 1:6 => అయినను నా సేవకులైన పర్వకత్లకు నేను సెలవిచిచ్న మాటలును కటట్డలును మీ 

పితరుల విషయములో నెరవేరలేదా? నెరవేరగా వారు తిరిగి మన పర్వరత్నను బటిట్యు కిర్యలను 

బటిట్యు యెహోవా మనకు చేయదలచిన పర్కారముగా ఆయన అంతయు మనకు చేసియునాన్డని 

చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 10:15 => విమరశ్దినమందు ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్దేశముల గతి 

ఓరవ్తగినదై యుండునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 13:31 => ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 
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లూకా 21:33 => ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాతర్మును గతింపవు. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

రోమీయులకు 3:3 => కొందరు అవిశావ్సులైననేమి? వారు అవిశావ్సులైనందున దేవుడు 

నమమ్తగినవాడు కాకపోవునా? అటల్నరాదు. 

రోమీయులకు 9:6 => అయితే దేవునిమాట తపిప్పోయినటుట్ కాదు; ఇశార్యేలు సంబంధులందరును 

ఇశార్యేలీయులు కారు. 

1 కొరిందీయులకు 1:9 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ అను తన కుమారుని సహవాసమునకు 

మిముమ్ను పిలిచిన దేవుడు నమమ్తగినవాడు. 

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 5:17 => కాగా ఎవడైనను కీర్సుత్నందునన్యెడల వాడు నూతన సృషిట్; పాతవి 

గతించెను, ఇదిగో కొర్తత్ వాయెను; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:24 => మిముమ్ను పిలుచువాడు నమమ్కమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును. 

2 తిమోతి 2:13 => మనము నమమ్దగనివారమైనను, ఆయన నమమ్దగినవాడుగా ఉండును; ఆయన 

తన సవ్భావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. 

హెబీర్యులకు 6:18 => మనయెదుట ఉంచబడిన నిరీక్షణను చేపటుట్టకు శరణాగతులమైన మనకు 

బలమైన ధైరయ్ము కలుగునటుల్ పర్మాణము చేసి వాగాద్నమును దృఢపరచెను. 

హెబీర్యులకు 8:13 => ఆయన కొర్తత్ నిబంధన అని చెపుప్టచేత మొదటిది పాతదిగా 

చేసియునాన్డు. ఏది పాతగిలి ఉడిగిపోవునో అది అదృశయ్మగుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 
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1 పేతురు 1:23 => ఏలయనగా సరవ్శరీరులు గడిడ్ని పోలినవారు, వారి అందమంతయు 

గడిడ్పువువ్వలె ఉనన్ది;  

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

1 యోహాను 2:17 => లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచునన్వి గాని, దేవుని చితత్మును 

జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును. 

పర్కటన 3:7 => ఫిలదెలిఫ్యలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము దావీదు తాళపుచెవి 

కలిగి, యెవడును వేయలేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన 

సతయ్సవ్రూపియగు పరిశుదుధ్డు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 21:4 => ఆయన వారి కనున్ల పర్తి బాషప్బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక 

ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడైప్నను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని 

సింహాసనములోనుండి వచిచ్న గొపప్ సవ్రము చెపుప్ట వింటిని. 

వచనము 39 

జలపర్ళయము వచిచ్ అందరిని కొటుట్కొనిపోవువరకు ఎరుగకపోయిరి; ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుని 

రాకడ ఉండును. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

జెకరాయ్ 14:7 => ఆ దినము పర్తేయ్కమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము 

పగలు కాదు రాతిర్కాదు; అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును. 
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మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 1 : 7 = > కా ల ము ల ను స మ య ము ల ను తం డిర్ త న 

సావ్ధీనమందుంచుకొనియునాన్డు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 తిమోతి 1:12 => ఆ హేతువుచేత ఈ శర్మలను అనుభవించుచునాన్ను గాని, నేను నమిమ్నవాని 

ఎరుగుదును గనుక సిగుగ్పడను; నేను ఆయనకు అపప్గించిన దానిని రాబోవుచునన్ ఆ దినము వరకు 

ఆయన కాపాడగలడని రూఢిగా నముమ్కొనుచునాన్ను. 
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2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

వచనము 40 

ఆ కాలమున ఇదద్రు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసికొనిపోబడును ఒకడు విడిచిపెటట్బడును. 

ఆదికాండము 7:24 => నూటఏబది దినముల వరకు నీళుల్ భూమిమీద పర్చండముగా పర్బలెను. 

యోబు 22:15 => పూరవ్మునుండి దుషుట్లు అనుసరించిన మారగ్మును నీవు అనుసరించెదవా? 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

యోబు 22:17 => ఆయన మంచి పదారథ్ములతో వారి యిండల్ను నింపినను 

లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

హెబీర్యులకు 11:7 => విశావ్సమునుబటిట్ నోవహు అదివరకు చూడని సంగతులనుగూరిచ్ 

దేవునిచేత హెచచ్రింపబడి భయభకుత్లు గలవాడై, తన యింటివారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిదధ్ము 

చేసెను; అందువలన అతడు లోకముమీద నేరసాథ్పన చేసి విశావ్సమునుబటిట్ కలుగు నీతికి 

వారసుడాయెను. 

1 పేతురు 3:20 => దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక కనిపెటుట్చుండినపుప్డు పూరవ్ము నోవహు 

దినములలో ఓడ సిదధ్పరచబడుచుండగా, అవిధేయులైన వారియొదద్కు, అనగా చెరలో ఉనన్ 

ఆతమ్లయొదద్కు, ఆయన ఆతమ్రూపిగానే వెళిల్ వారికి పర్కటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది 

మంది నీటిదావ్రా రక్షణ పొందిరి. 
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1 పేతురు 3:21 => దానికి సాదృశయ్మైన బాపిత్సమ్ము ఇపుప్డు మిముమ్ను రకిష్ంచుచునన్ది; అదేదనగా 

శరీర మాలినయ్ము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుకీర్సుత్ పునరుతాథ్న మూలముగా దేవుని విషయము 

నిరమ్లమైన మనసాస్కిష్నిచుచ్ పర్తుయ్తత్రమే. 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

ఆదికాండము 5:29 => భూమిని యెహోవా శపించినందువలన కలిగిన మనచేతుల కషట్ము 

విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమమ్ది కలుగజేయుననుకొని అతనికి 

నోవహు అని పేరు పెటెట్ను 

ఆదికాండము 7:1 => యెహోవా ఈ తరమువారిలో నీవే నా యెదుట నీతిమంతుడవై యుండుట 

చూచితిని గనుక నీవును నీ యింటివారును ఓడలో పర్వేశించుడి. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

యోబు 22:16 => వారు అకాలముగా ఒక నిమిషములో నిరూమ్లమైరివారి పునాదులు 

జలపర్వాహమువలె కొటుట్కొనిపోయెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

వచనము 41 

ఇదద్రు సతరీలు తిరుగలి విసరుచుందురు, ఒకతె తీసికొనిపోబడును, ఒకతె విడిచిపెటట్బడును. 
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ఆదికాండము 6:2 => దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని చూచి వారందరిలో 

తమకు మనసుస్వచిచ్న సతరీలను వివాహము చేసికొనిరి. 

1 సమూయేలు 25:36 => అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొదద్కు రాగా, రాజులు విందుచేసినటుల్ 

అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, తార్గుచు బహు సంతోషించుచు మతుత్గానుండెను గనుక తెలల్వారువరకు 

ఆమె అతనితో కొదిద్ గొపప్ మరేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. 

1 సమూయేలు 25:37 => ఉదయమున నాబాలునకు మతుత్ తగిగ్యునన్పుప్డు అతని భారయ్ అతనితో 

ఆ సంగతులను తెలియజెపప్గా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను , అతడు రాతివలె 

బిగిసికొనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 25:38 => పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొతత్గా అతడు 

చనిపోయెను. 

1 సమూయేలు 30:16 => తరువాత వాడు వారి దగగ్రకు దావీదును నడిపింపగా, ఫిలిషీత్యుల 

దేశములోనుండియు యూదా దేశములోనుండియు తాము దోచి తెచిచ్కొనిన సొముమ్తో తులదూగుచు, 

వారు ఆ పర్దేశమంతట చెదిరి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు ఆటపాటలు సలుపుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 30:17 => దావీదు సంగతిని గర్హించి సంధయ్వేళ మొదలుకొని మరునాటి 

సాయంతర్మువరకు వారిని హతము చేయుచుండగా, ఒంటెలమీద ఎకిక్ పారిపోయిన నాలుగువందల 

మంది యౌవనులు తపప్ తపిప్ంచుకొనినవాడు ఒకడును లేకపోయెను. 

యెషయా 22:12 => ఆ దినమున ఏడుచ్టకును అంగలారుచ్టకును తలబోడి చేసికొనుటకును 

గోనెపటట్ కటుట్కొనుటకును సైనయ్ములకధిపతియు పర్భువునగు యెహోవా మిముమ్ను పిలువగా  

యెషయా 22:13 => రేపు చచిచ్పోదుము గనుక తిందము తార్గుదము అని చెపిప్, యెడల్ను 

వధించుచు గొఱఱ్లను కోయుచు మాంసము తినుచు దార్కాష్రసము తార్గుచు మీరు 

యెషయా 22:14 => సంతోషించి ఉతస్హించుదురు కాగా పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవా నాకు పర్తయ్కుష్డై నాకు వినబడునటుల్ ఇటల్నుచునాన్డు మీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ 

దోషమునకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగదని పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు యెహోవా పర్మాణ 

పూరవ్కముగా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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యెహెజేక్లు 16:49 => నీ చెలెల్లైన సొదొమ చేసిన దోషమేదనగా, దానికిని దాని కుమారెత్లకును 

కలిగిన గరవ్మును ఆహార సమృదిధ్యు నిరివ్చారమైన సుఖసిథ్తియు ననునదియే; అది దీనులకును 

దరిదుర్లకును సహాయము చేయకుండెను.  

యెహెజేక్లు 16:50 => వారు అహంకరించి నా దృషిట్కి హేయకిర్యలు చేసిరి గనుక నేను దాని 

చూచి వారిని వెళల్గొటిట్తిని. 

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

ఆమోసు 6:4 => దంతపు మంచములమీద పరుండుచు, పానుప్లమీద తముమ్ను చాచుకొనుచు, 

మందలో శేర్షఠ్మైన గొఱఱ్పిలల్లను సాలలోని కొర్వివ్న దూడలను వధించి భోజనము చేయుదురు. 

ఆమోసు 6:5 => సవ్రమండలముతో కలిసి పిచిచ్పాటలు పాడుచు, దావీదువలెనే వాయించు 

వాదయ్ములను కలిప్ంచుకొందురు. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

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 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళిల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 14:19 => మరియెకడు నేను అయిదు జతల యెడల్ను కొనియునాన్ను, వాటిని పరీకిష్ంప 

వెళుల్చునాన్ను, ననున్ క్షమింపవలెనని వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 14:20 => మరియొకడు నేనొక సతరీని వివాహము చేసికొనాన్ను; అందుచేత నేను రాలేననెను. 
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లూకా 17:26 => నోవహు దినములలో జరిగినటుట్ మనుషయ్కుమారుని దినములలోను జరుగును. 

లూకా 17:27 => నోవహు ఓడలోనికి వెళిల్న దినమువరకు జనులు తినుచు తార్గుచు పెండాల్డుచు 

పెండిల్కియయ్బడుచు నుండిరి; అంతలో జలపర్ళయము వచిచ్ వారినందరిని నాశనము చేసెను. 

లూకా 17:28 => లోతు దినములలో జరిగినటుట్ను జరుగును. జనులు తినుచు తార్గుచు కొనుచు 

అముమ్చు నారు నాటుచు ఇండుల్ కటుట్చు నుండిరి. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 13:14 => మెటుట్కు పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ను ధరించుకొనినవారై, శరీరేచఛ్లను 

నెరవేరుచ్కొనుటకు శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసికొనకుడి. 

1 కొరిందీయులకు 7:29 => సహోదరులారా, నేను చెపుప్నదేమనగా, కాలము సంకుచితమైయునన్ది 

గనుక ఇకమీదట భారయ్లు కలిగినవారు భారయ్లు లేనటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:30 => ఏడుచ్వారు ఏడవ్నటుట్ను సంతోషపడువారు సంతోషపడనటుట్ను 

కొనువారు తాము కొనినది తమది కానటుట్ను 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

ఆదికాండము 6:14 => చితిసారకపు మార్నుతో నీకొరకు ఓడను చేసికొనుము. అరలు పెటిట్ ఆ ఓడను 

చేసి లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు పూయవలెను. 

ఆదికాండము 7:7 => అపుప్డు నోవహును అతనితో కూడ అతని కుమారులును అతని భారయ్యు 

అతని కోడండుర్ను ఆ పర్వాహజలములను తపిప్ంచుకొనుటకై ఆ ఓడలో పర్వేశించిరి. 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  
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ఆదికాండము 7:11 => నోవహు వయసు యొకక్ ఆరువందల సంవతస్రము రెండవ నెల పదియేడవ 

దినమున మహాగాధజలముల ఊటలనిన్యు ఆ దినమందే విడబడెను, ఆకాశపుతూములు విపప్బడెను. 

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 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

1 దినవృతాత్ంతములు 1:4 => నోవహు షేము హాము యాపెతు. 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

యోబు 24:1 => సరవ్శకుత్డగువాడు నియామకకాలములను ఎందుకు ఏరాప్టు చేయడు? ఆయన 

నెరిగియునన్వారు ఆయన దినములను ఎందుచేత చూడకునాన్రు? 

సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

యిరిమ్యా 16:8 => వారియొదద్ కూరుచ్ండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనుటకు నీవు విందుశాలలో 

పర్వేశింపకూడదు. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

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. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 
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వచనము 42 

కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా నుండుడి. 

మతత్యి 13:13 => ఇందునిమితత్ము నేను ఉపమానరీతిగా వారికి బోధించుచునాన్ను.ఈ పర్జలు 

కనున్లార చూచి, చెవులారా విని, హృదయముతో గర్హించి  

మతత్యి 13:14 => మనసుస్ తిర్పుప్కొని నావలన సవ్సథ్త పొందకుండునటుల్ వారి హృదయము 

కొర్వివ్నది, వారి చెవులు వినుటకు మందములైనవి, వారు తమ కనున్లు మూసికొనియునాన్రు  

మతత్యి 13:15 => గనుక మీరు వినుటమటుట్కు విందురుగాని గర్హింపనే గర్హంపరు, 

చూచుటమటుట్కు చూతురుగాని యెంత మాతర్మును తెలిసికొనరు అని యెషయా చెపిప్న పర్వచనము 

వీరి విషయమై నెరవేరుచునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 

సామెతలు 23:35 => ననున్ కొటిట్నను నాకు నొపిప్ కలుగలేదు నామీద దెబబ్లు పడినను నాకు 

తెలియలేదు నేనెపుప్డు నిదర్ మేలొక్ందును? మరల దాని వెదకుదును అని నీవనుకొందువు. 

సామెతలు 24:12 => ఈ సంగతి మాకు తెలియదని నీవనుకొనినయెడల హృదయములను 

శోధించువాడు నీ మాటను గర్హించును గదా. నినున్ కనిపెటుట్వాడు దాని నెరుగును గదా నరులకు 

వారి వారి పనులనుబటిట్ ఆయన పర్తికారము చేయును గదా.  

సామెతలు 29:7 => నీతిమంతుడు బీదలకొరకు నాయ్యము విచారించును దుషుట్డు జాఞ్నము 

వివేచింపడు. 

యెషయా 42:25 => కావున ఆయన వానిమీద తన కోపాగిన్యు యుదధ్బలమును కుమమ్రించెను 

అది వానిచుటుట్ అగిన్ రాజచేసెను అయినను వాడు దాని గర్హింపలేదు అది వానికి అంటుకొనెను గాని 

వాడు మనసుస్న పెటట్లేదు.  
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యెషయా 44:18 => వారు వివేచింపరు గర్హింపరు చూడకుండునటుల్ వారి కనున్లు కపప్బడెను 

గర్హింపకుండునటుల్ వారి హృదయములు మూయబడెను. 

యెషయా 44:19 => ఎవడును ఆలోచనచేయడు, నేను అగిన్లో సగము కాలిచ్తిని నిపుప్లమీద వేసి 

రొటెట్ కాలిచ్తిని దానితో మాంసము వండుకొని భోజనము చేసితిని మిగిలినదానిని తీసికొని దానితో 

హేయమైనదాని చేయుదునా? చెటుట్ మొదుద్కు సాషాట్ంగపడుదునా? అని యెవడును ఆలోచింపడు 

యోచించుటకు ఎవనికిని తెలివిలేదు వివేచనలేదు.  

లూకా 19:44 => నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండనియయ్ని దినములు వచుచ్నని చెపెప్ను. 

యోహాను 3:20 => దుషాక్రయ్ము చేయు పర్తివాడు వెలుగును దేవ్షించును, తన కిర్యలు 

దుష కిర్యలుగా కనబడకుండునటుల్ వెలుగునొదద్కు రాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:41 => ఇదిగో తిరసక్రించువారలారా, ఆశచ్రయ్పడుడి నశించుడి మీ 

దినములలో నేనొక కారయ్ము చేసెదను ఆ కారయ్ము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంతమాతర్మును 

నమమ్రు అనెను. 

రోమీయులకు 1:28 => మరియు వారు తమ మనసుస్లో దేవునికి చోటియయ్నొలల్కపోయిరి గనుక 

చేయరాని కారయ్ములు చేయుటకు దేవుడు భర్షట్మనసుస్కు వారినపప్గించెను. 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

ఆదికాండము 6:17 => ఇదిగో నేనే జీవవాయువుగల సమసత్ శరీరులను ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ నాశము చేయుటకు భూమిమీదికి జలపర్వాహము రపిప్ంచుచునాన్ను. లోకమందునన్ 

సమసత్మును చనిపోవును; 

ఆదికాండము 7:10 => ఏడు దినములైన తరువాత ఆ పర్వాహజలములు భూమిమీదికి వచెచ్ను.  

ఆదికాండము 7:21 => అపుప్డు పకుష్లేమి పశువులేమి మృగములేమి భూమిమీద పార్కు 

పురుగులేమి భూమిమీద సంచరించు సమసత్ శరీరులేమి సమసత్ నరులేమి చచిచ్పోయిరి. 
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యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

యెహోషువ 8:14 => హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును 

పటట్ణసుథ్లందరును తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, 

తాము అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్ 

పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు 

తెలిసికొనలేదు. 

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 రాజులు 1:41 => అదోనీయాయును అతడు పిలిచిన వారందరును విందులో ఉండగా విందు 

ముగియబోవు సమయమున ఆ చపుప్డు వారికి వినబడెను. యోవాబు బాకానాదము విని 

పటట్ణమునందు ఈ అలల్రి యేమని యడుగగా 

యోబు 21:13 => వారు శేర్యసుస్కలిగి తమ దినములు గడుపుదురు ఒకక్క్షణములోనే 

పాతాళమునకు దిగుదురు. 

మతత్యి 22:5 => వారు లక్షయ్ము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన 

వరత్కమునకును వెళిల్రి. 

లూకా 14:18 => అయితే వారందరు ఏకమనసుస్తో నెపములు చెపప్సాగిరి. మొదటివాడు నేనొక 

పొలము కొనియునాన్ను, అవశయ్ముగా వెళిల్ దాని చూడవలెను, ననున్ క్షమింపవలెనని నినున్ వేడు 

కొనుచునాన్ననెను 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 
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వచనము 43 

ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల అతడు మెలకువగా ఉండి 

తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:12 => అతడు శర్మలో ఉనన్పుప్డు తన దేవుడైన యెహోవాను 

బతిమాలుకొని, తన పితరుల దేవుని సనిన్ధిని తనున్ తాను బహుగా తగిగ్ంచుకొని. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:13 => ఆయనకు మొరలిడగా, ఆయన అతని వినన్పములను ఆలకించి 

యెరూషలేమునకు అతని రాజయ్ములోనికి అతని తిరిగి తీసికొని వచిచ్నపుప్డు యెహోవా దేవుడై 

యునాన్డని మనషే ష్ తెలిసికొనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:14 => ఇదియైన తరువాత అతడు దావీదు పటట్ణము బయట గిహోనుకు 

పడమరగా లోయయందు మతస్య్పు గుమమ్ము వరకు ఓపెలు చుటుట్ను బహు ఎతుత్గల గోడను 

కటిట్ంచెను. మరియు యూదా దేశములోని బలమైన పటట్ణములనిన్టిలోను సేనాధిపతులను ఉంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:17 => అయినను జనులు ఉనన్త సథ్లములయందు ఇంకను బలులు 

అరిప్ంచుచు వచిచ్రిగాని ఆ యరప్ణలను తమ దేవుడైన యెహోవా నామమునకే చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:18 => మనషే ష్ చేసిన యితర కారయ్ములనుగూరిచ్యు, అతడు దేవునికి 

పెటిట్న మొరలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా పేరట అతనితో పలికిన దీరఘ్దరుశ్లు 

చెపిప్న మాటలనుగూరిచ్యు, ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 33:19 => అతడు చేసిన పార్రథ్ననుగూరిచ్యు, అతని మనవి 

వినబడుటనుగూరిచ్యు, అతడు చేసిన పాపదోర్హములనిన్టినిగూరిచ్యు, తాను గుణపడకముందు 

ఉనన్ త సథ్ లములను కటిట్ం చి దేవతాసత్ంభములను చెకిక్ న విగర్హములను అచచ్ట 

నిలుపుటనుగూరిచ్యు, దీరఘ్దరుశ్లు రచించిన గర్ంథములలో వార్యబడియునన్ది. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:20 => మనషే ష్ తన పితరులతోకూడ నిదిర్ంచి తన నగరునందు 

పాతిపెటట్బడెను; అతని కుమారుడైన ఆమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:21 => ఆమోను ఏలనారంభించినపుప్డు ఇరువది రెండేండల్వాడై 

యెరూషలేములో రెండు సంవతస్రములు ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:22 => అతడు తన తండిర్యైన మనషే ష్ నడచినటుల్ యెహోవా దృషిట్కి 

చెడునడత నడచెను;తన తండిర్యైన మనషే ష్ చేయించిన చెకుక్డు విగర్హములనిన్టికి బలులు 

అరిప్ంచుచు పూజించుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:23 => తన తండిర్యైన మనషే ష్ గుణపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని 

పశాచ్తత్పుత్డు కాకను గుణపడకను, ఈ ఆమోను అంతకంతకు ఎకుక్వ దోర్హకారయ్ములను చేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:24 => అతని సేవకులు అతనిమీద కుటర్చేసి అతని నగరునందే అతని 

చంపగా 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

లూకా 17:35 => ఇదద్రు సతరీలు ఒకక్ తిరుగలి విసరుచుందురు; ఒకతె కొనిపోబడును ఒకతె 

విడిచిపెటట్బడుననెను.  

లూకా 17:36 => శిషుయ్లు పర్భువా, యిది ఎకక్డ (జరుగు) నని ఆయన నడిగినందుకు  

లూకా 17:37 => ఆయన పీనుగు ఎకక్డ ఉనన్దో అకక్డ గదద్లును పోగవునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:39 => వేర్లాడవేయబడిన ఆ నేరసుథ్లలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు కీర్సుత్వు 

గదా? నినున్ నీవు రకిష్ంచుకొనుము, మముమ్ను కూడ రకిష్ంచుమని చెపెప్ను. 
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లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

2 పేతురు 2:5 => మరియు ఆయన పూరవ్కాలమందునన్ లోకమును విడిచిపెటట్క, భకిత్హీనుల 

సమూహము మీదికి జలపర్ళయమును రపిప్ంచినపుప్డు, నీతిని పర్కటించిన నోవహును మరి 

యేడుగురిని కాపాడెను. 

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

ఆదికాండము 41:25 => అందుకు యోసేపు ఫరో కనిన కల ఒకక్టే. దేవుడు తాను 

చేయబోవుచునన్ది ఫరోకు తెలియచేసెను. ఆ యేడు మంచి ఆవులు ఏడు సంవతస్రములు 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

వచనము 44 

మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

నిరగ్మకాండము 11:5 => అపుప్డు సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో తొలిపిలల్ మొదలుకొని తిరగలి 

విసురు దాసి తొలిపిలల్వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లందరును చచెచ్దరు; జంతువులలోను 

తొలి పిలల్లనిన్యు చచుచ్ను 

నిరగ్మకాండము 11:5 => అపుప్డు సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో తొలిపిలల్ మొదలుకొని తిరగలి 

విసురు దాసి తొలిపిలల్వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లందరును చచెచ్దరు; జంతువులలోను 

తొలి పిలల్లనిన్యు చచుచ్ను 

యెషయా 47:2 => తిరుగటిదిమమ్లు తీసికొని పిండి విసరుము నీ ముసుకు పారవేయుము కాలిమీద 

జీరాడు వసత్రము తీసివేయుము కాలిమీది బటట్తీసి నదులు దాటుము.  

నాయ్యాధిపతులు 16:21 => అపుప్డు ఫిలిషీత్యులు అతని పటుట్కొని అతని కనున్లను ఊడదీసి 

గాజాకు అతని తీసికొనివచిచ్ యితత్డి సంకెళల్చేత అతని బంధించిరి. 

యోబు 31:10 => నా భారయ్ వేరొకని తిరుగలి విసరును గాక ఇతరులు ఆమెను కూడుదురు గాక. 

లూకా 17:34 => ఆ రాతిర్ యిదద్రొకక్ మంచముమీద ఉందురు; వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును 

ఒకరు విడిచిపెటట్బడును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

వచనము 45 

యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును 

బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 
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మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 
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లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 
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1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

వచనము 46 

యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

మతత్యి 20:11 => వారది తీసికొని చివర వచిచ్న వీరు ఒకక్ గంట మాతర్మే పనిచేసినను,  

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళిల్యునాన్డు 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

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. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5 => మీరందరు వెలుగు సంబంధులును పగటి సంబంధులునై యునాన్రు; 

మనము రాతిర్వారము కాము, చీకటివారము కాము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 
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2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

2 పేతురు 3:11 => ఇవనిన్యు ఇటుల్ లయమైపోవునవి గనుక, ఆకాశములు రవులుకొని 

లయమైపోవునటిట్యు, పంచభూతములు మహావేండర్ముతో కరిగిపోవునటిట్యు, 

నిరగ్మకాండము 22:2 => దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల 

అందువలన రకాత్పరాధముండదు. 

నిరగ్మకాండము 22:3 => సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి 

రకాత్పరాధముండును; వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల 

వాడు దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:1 => మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 

యోబు 24:16 => చీకటిలో వారు కనన్ము వేయుదురు పగలు దాగుకొందురు వారు వెలుగు 

చూడనొలల్రు 

కీరత్నలు 90:4 => నీ దృషిట్కి వేయి సంవతస్రములు గతించిన నినన్టివలె నునన్వి రాతిర్యందలి 

యొక జామువలె నునన్వి.  

మతత్యి 14:25 => రాతిర్ నాలుగవ జామున ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు 

వచెచ్ను 

మతత్యి 24:3 => ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు 

ఏకాంతముగా వచిచ్ ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని సూచనలేవి? మాతో 

చెపుప్మనగా 
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పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

వచనము 47 

అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

యాకోబు 5:9 => సహోదరులారా, మీరు తీరుప్ పొందకుండు నిమితత్ము ఒకనిమీదనొకడు 

సణగకుడి; ఇదిగో నాయ్యాధిపతి వాకిట నిలిచియునాన్డు. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

నిరగ్మకాండము 19:15 => అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని 

చేరకూడదని చెపెప్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 20:34 => అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరిలోనుండి ఏరప్రచబడిన పదివేలమంది 

గిబియాకు ఎదురుగా వచిచ్నందున కఠిన యుదధ్ము జరిగెను. అయితే తమకు అపాయము 

తటసథ్మైనదని బెనాయ్మీనీయులకు తెలియలేదు. 
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పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

యాకోబు 5:7 => సహోదరులారా, పర్భువు రాకడ వరకు ఓపిక కలిగి యుండుడి; చూడుడి; 

వయ్వసాయకుడు తొలకరి వరష్మును కడవరి వరష్మును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము 

నిమితత్ము ఓపికతో కాచుకొనుచు దానికొరకు కనిపెటుట్ను గదా 

వచనము 48 

అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన మనసుస్లో 

అనుకొని 
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లూకా 12:41 => అపుప్డు పేతురు పర్భువా, యీ ఉపమానము మాతోనే చెపుప్చునాన్వా 

అందరితోను చెపుప్చునాన్వా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28 => దేవుడు తన సవ్రకత్మిచిచ్ సంపాదించిన తన సంఘమును 

కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్ను దేనియందు అధయ్కుష్లనుగా ఉంచెనో ఆ యావతుత్ 

మందనుగూరిచ్యు, మీ మటుట్కు మిముమ్నుగూరిచ్యు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 తిమోతి 1:12 => పూరవ్ము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన ననున్, తన పరిచరయ్కు 

నియమించి నమమ్కమైన వానిగా ఎంచినందుకు,  
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2 తిమోతి 2:2 => నీవు అనేక సాకుష్ల యెదుట నావలన వినిన సంగతులను ఇతరులకును 

బోధించుటకు సామరథ్య్ముగల నమమ్కమైన మనుషుయ్లకు అపప్గింపుము, 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

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 . 

పర్కటన 2:13 => సాతాను సింహాసనమునన్ సథ్లములో నీవు కాపురమునాన్వని నేనెరుగుదును. 

మరియు సాతాను కాపురమునన్ ఆ సథ్లములో, నాయందు విశావ్సియైయుండి ననున్గూరిచ్ సాకిష్యైన 

అంతిపయనువాడు మీ మధయ్ను చంపబడిన దినములలో నీవు నా నామము గటిట్గా చేపటిట్ నాయందలి 

విశావ్సమును విసరిజ్ంపలేదని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 13:52 => ఆయన అందువలన పరలోకరాజయ్ములో శిషుయ్డుగాచేరిన పర్తి శాసిత్యు తన 

ధననిధిలోనుండి కొర్తత్ పదారథ్ములను పాత పదారథ్ములను వెలుపలికి తెచుచ్ ఇంటి యజమానుని 

పోలియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

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? 
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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. 

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:1 => సహోదరులారా, ఆతమ్సంబంధులైన మనుషుయ్లతో మాటలాడినటుల్ నేను 

మీతో మాటలాడలేకపోతిని. శరీర సంబంధులైన మనుషుయ్లే అనియు, కీర్సుత్నందు పసిబిడ డ్లే అనియు, 

మీతో మాటలాడవలసివచెచ్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 3:2 => అపప్టిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిముమ్ను 

పెంచితినిగాని అనన్ముతో మిముమ్ను పెంచలేదు. మీరింకను శరీర సంబంధులై యుండుటవలన 

ఇపుప్డును మీరు బలహీనులైయునాన్రు కారా? 

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 సంపూరుణ్లగునటుల్ కీర్సుత్ శరీరము కేష్మాభివృదిధ్ చెందుటకును, 

పరిచరయ్ ధరమ్ము జరుగుటకును, ఆయన కొందరిని అపొసత్లులనుగాను, కొందరిని పర్వకత్లనుగాను, 

కొందరిని సువారిత్కులనుగాను, కొందరిని కాపరులనుగాను ఉపదేశకులనుగాను నియమించెను. 

1 పేతురు 5:1 => తోటిపెదద్ను, కీర్సుత్ శర్మలనుగూరిచ్న సాకిష్ని, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో 

పాలివాడనునైన నేను మీలోని పెదద్లను హెచచ్రించుచునాన్ను. 

1 పేతురు 5:2 => బలిమిచేత కాక దేవుని చితత్పర్కారము ఇషట్పూరవ్కముగాను, దురాల్భాపేక్షతో కాక 

సిదధ్మనసుస్తోను, మీ మధయ్నునన్ దేవుని మందను పైవిచారణచేయుచు దానిని కాయుడి. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

ఆదికాండము 30:29 => అందుకు యాకోబు అతని చూచి నేను నీకెటుల్ కొలువు చేసితినో నీ 

మందలు నాయొదద్ ఎటుల్ండెనో అది నీకు తెలియును; 

ఆదికాండము 47:23 => యోసేపు ఇదిగో నేడు మిముమ్ను మీ భూములను ఫరోకొరకు 

కొనియునాన్ను. ఇదిగో మీకు వితత్నములు; పొలములలో వితుత్డి. 

నిరగ్మకాండము 36:4 => అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు 

పర్జాఞ్వంతులందరిలో పర్తివాడు తాను చేయుపని విడిచివచిచ్ 

రూతు 2:6 => కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె మోయాబు దేశమునుండి 

నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. 
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2 రాజులు 12:15 => మరియు పనివారికిచుచ్టకై ఆ దర్వయ్ము అపప్గింత పెటుట్కొనినవారు 

నమమ్కసుథ్లని వారిచేత లెకక్ అడుగలేదు. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

కీరత్నలు 101:6 => నాయొదద్ నివసించునటుల్ దేశములో నమమ్కసుథ్లైన వారిని నేను 

కనిపెటుట్చునాన్ను నిరోద్షమారగ్మందు నడచువారు నాకు పరిచారకులగుదురు. 

సామెతలు 14:35 => బుదిధ్గల సేవకుడు రాజులకిషుట్డు అవమానకరముగా నడచువానిమీద రాజు 

కోపించును 

యిరిమ్యా 23:28 => కలకనిన పర్వకత్ ఆ కలను చెపప్వలెను; నా వాకుక్ ఎవనికుండునో వాడు 

సతయ్మునుబటిట్ నా మాట చెపప్వలెను; ధానయ్ముతో చెతత్కు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 46:24 => ఇది వంటచేయువారి సథ్లము, ఇకక్డ మందిరపరిచారకులు జనులు తెచుచ్ 

బలిపశుమాంసమును వండుదురని ఆయన నాతో చెపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 
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లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

1 కొరిందీయులకు 3:10 => దేవుడు నాకనుగర్హించిన కృపచొపుప్న నేను నేరప్రియైన 

శిలప్కారునివలె పునాది వేసితిని, మరియొకడు దాని మీద కటుట్చునాన్డు; పర్తివాడు దానిమీద ఏలాగు 

కటుట్చునాన్డో జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 

విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

తీతుకు 1:7 => ఎందుకనగా అధయ్కుష్డు దేవుని గృహనిరావ్హకునివలె నిందారహితుడై 

యుండవలెను. అతడు సేవ్చాఛ్పరుడును, ముకోక్పియు, మదయ్పానియు, కొటుట్వాడును, దురాల్భము 

అపేకిష్ంచువాడును కాక, 
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తీతుకు 2:10 => ఏమియు అపహరింపక, సంపూరణ్మైన మంచి నమమ్కమును కనుపరచుచు, అనిన్ 

కారయ్ములయందు వారిని సంతోషపెటుట్చు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచచ్రించుము. 

హెబీర్యులకు 13:7 => మీకు దేవుని వాకయ్ము బోధించి, మీపైని నాయకులుగా ఉనన్వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొని, వారి పర్వరత్న ఫలమును శర్దధ్గా తలంచుకొనుచు, వారి విశావ్సమును 

అనుసరించుడి. 

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

వచనము 49 

తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:43 => ఎవని పర్భువు వచిచ్, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు 

ధనుయ్డు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:21 => నామటుట్కైతే బర్దుకుట కీర్సేత్, చావైతే లాభము. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:22 => అయినను శరీరముతో నేను జీవించుటయే నాకునన్ పనికి 

ఫలసాధనమైనయెడల నేనేమి కోరుకొందునో నాకు తోచలేదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 
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2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

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. 

పర్కటన 2:19 => నీ కిర్యలను, నీ పేర్మను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ సహనమును 

నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కిర్యల కనన్ నీ కడపటి కిర్యలు మరి యెకుక్వైనవని యెరుగుదును. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

యెహెజేక్లు 48:11 => ఇది సాదోకు సంతతివారై నాకు పర్తిషిట్ంపబడి నేను వారి కపప్గించిన దానిని 

కాపాడు యాజకులదగును; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు ననున్ విడిచిపోగా మిగిలిన లేవీయులు 

విడిచిపోయినటెల్ వారు ననున్ విడిచిపోలేదు. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

Page  of 3171 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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. 

వచనము 50 

ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని యజమానుడు వచిచ్, వానిని 

నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

దానియేలు 12:3 => బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై 

పర్కాశించెదరు. నీతిమారగ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ ఎవరు అనేకులను తిర్పుప్దురో వారు 

నక్షతర్మువలె నిరంతరమును పర్కాశించెదరు. 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 
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లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 51 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

మతత్యి 18:32 => అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడ డ్ దాసుడా, నీవు ననున్ 

వేడుకొంటివి గనుక నీ అపప్ంతయు క్షమించితిని; 
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మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:4 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన 

తరువాత నేను ఈ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని 

అనుకొనవదుద్. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని 

వెళల్గొటుట్చునాన్డు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

2 రాజులు 5:26 => అంతట ఎలీషా వానితో ఆ మనుషుయ్డు తన రథము దిగి నినున్ ఎదురొక్నుటకు 

తిరిగి వచిచ్నపుప్డు నా మనసు నీతోకూడ రాలేదా? దర్వయ్మును వసత్రములను ఒలీవచెటల్ తోటలను 

దార్క్షతోటలను గొఱఱ్లను ఎడల్ను దాసదాసీలను సంపాదించుకొనుటకు ఇది సమయమా? 

యెషయా 32:6 => మూఢులు మూఢవాకుక్లు పలుకుదురు భకిత్హీనముగా నడుచుకొందురు 

యెహోవానుగూరిచ్ కానిమాటలాడుచు ఆకలిగొనినవారి జీవనాధారము తీసికొనుచు దపిప్గొనినవారికి 

పానీయము లేకుండ చేయుచు హృదయపూరవ్కముగా పాపము చేయుదురు. 

మారుక్ 7:21 => లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును 

జారతవ్ములును దొంగతనములును 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 
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యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 12:22 => నరపుతుర్డా దినములు జరిగిపోవుచునన్వి, పర్తి దరశ్నము 

నిరరథ్కమగుచునన్ది అని ఇశార్యేలీయుల దేశములో మీరు చెపుప్కొను సామెత యేమిటి? 

యెహెజేక్లు 12:27 => నరపుతుర్డా వీనికి కనబడిన దరశ్నము నెరవేరుటకు బహుదినములు 

జరుగవలెననియు బహు కాలము జరిగినతరువాత కలుగు దానిని వీడు పర్వచించుచునాన్డనియు 

ఇశార్యేలీయులు చెపుప్కొనుచునాన్రు గదా 

2 పేతురు 3:3 => అంతయ్దినములలో అపహాసకులు అపహసించుచు వచిచ్, తమ సవ్కీయ దురాశల 

చొపుప్న నడుచుకొనుచు, 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 

2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

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. 

కీరత్నలు 10:6 => మేము కదలచ్బడము, తరతరములవరకు ఆపద చూడము అని వారు తమ 

హృదయములలో అనుకొందురు 

కీరత్నలు 125:5 => తమ వంకర తోర్వలకు తొలగిపోవువారిని పాపము చేయువారితో కూడ 

యెహోవా కొనిపోవును ఇశార్యేలుమీద సమాధానముండును గాక. 

సామెతలు 7:19 => పురుషుడు ఇంట లేడు దూరపర్యాణము వెళిల్యునాన్డు 

యెహెజేక్లు 12:28 => కాబటిట్ నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇకను ఆలసయ్ములేక నేను చెపిప్న 

మాటలనిన్యు జరుగును, నేను చెపిప్నమాట తపప్కుండ జరుగును, ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 34:2 => నరపుతుర్డా, ఇశార్యేలీయుల కాపరులనుగూరిచ్ ఈ మాట పర్వచింపుము, ఆ 

కాపరులతో ఇటల్నుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా తమ కడుపు నింపుకొను 

ఇశార్యేలీయుల కాపరులకు శర్మ; కాపరులు గొఱఱ్లను మేపవలెను గదా.  

ఆమోసు 6:3 => ఉపదర్వదినము బహుదూరమున నునన్దనుకొని అనాయ్యపు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

మీమధయ్ మీరు పీఠములు సాథ్పింతురు. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 
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రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

రోమీయులకు 13:13 => అలల్రితోకూడిన ఆటపాటలైనను మతత్యినను లేకయు , 

కామవిలాసములైనను పోకిరి చేషట్లైనను లేకయు, కలహమైనను మతస్రమైనను లేకయు, 

పగటియందు నడుచుకొనన్టుట్ మరాయ్దగా నడుచుకొందము 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:5 => మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియుయ్డి. పర్భువు సమీపముగా 

ఉనాన్డు. 

కొలొసస్యులకు 4:1 => యజమానులారా, పరలోకములో మీకును యజమానుడునాన్డని యెరిగి, 

నాయ్యమైనదియు ధరామ్నుసారమైనదియు మీ దాసులయెడల చేయుడి. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 
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పర్కటన 2:5 => నీవు ఏ సిథ్తిలోనుండి పడితివో అది జాఞ్పకము చేసికొని మారుమనసుస్ పొంది ఆ 

మొదటి కిర్యలను చేయుము. అటుల్చేసి నీవు మారుమనసుస్ పొందితేనే సరి; లేనియెడల నేను 

నీయొదద్కు వచిచ్ నీ దీపసత్ంభమును దాని చోటనుండి తీసివేతును. 
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మతత్యి 
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వచనము 1 

పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరిన పదిమంది 

కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

యెషయా 66:5 => యెహోవా వాకయ్మునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిముమ్ను 

దేవ్షించుచు నా నామమునుబటిట్ మిముమ్ను తోర్సివేయు మీ సవ్జనులు మీ సంతోషము మాకు 

కనబడునటుల్ యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెపుప్దురు వారే సిగుగ్నొందుదురు.  

2 కొరిందీయులకు 11:20 => ఒకడు మిముమ్ను దాసయ్మునకు లోపరచినను, ఒకడు మిముమ్ 

మింగివేసినను, ఒకడు మిముమ్ వశపరచుకొనినను, ఒకడు తనున్ గొపప్ చేసికొనినను, ఒకడు 

ముఖముమీద మిముమ్ను కొటిట్నను మీరు సహించుచునాన్రు. 

1 పేతురు 5:3 => మీకు అపప్గింపబడిన వారిపైన పర్భువునైనటుట్ండక మందకు మాదిరులుగా 

ఉండుడి; 

3 యోహాను 1:9 => నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వార్సితిని. అయితే వారిలో పర్ధానతవ్ము 

కోరుచునన్ దియొతెర్ఫే మముమ్ను అంగీకరించుటలేదు. 

3 యోహాను 1:10 => వాడు మముమ్నుగూరిచ్ చెడ డ్మాటలు వదరుచు, అది చాలనటుట్గా, 

సహోదరులను తానే చేరుచ్కొనక, వారిని చేరుచ్కొన మనసుస్ గలవారిని కూడ ఆటంకపరచుచు 

సంఘములోనుండి వారిని వెలివేయుచునాన్డు; అందుచేత నేను వచిచ్నపుప్డు వాడు చేయుచునన్ 

కిర్యలను జాఞ్పకము చేసికొందును. 

పర్కటన 13:7 => మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను వారిని జయింపను దానికి 

అధికారమియయ్బడెను. పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు మాటలాడువారి 

మీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము దానికియయ్బడెను. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 
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పర్కటన 17:6 => మరియు ఆ సతరీ పరిశుదుధ్ల రకత్ముచేతను, యేసు యొకక్ హతసాకుష్ల 

రకత్ముచేతను మతిత్లిల్యుండుట చూచితిని. నేను దాని చూచి బహుగా ఆశచ్రయ్పడగా 

మతత్యి 7:15 => అబదధ్ పర్వకత్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు గొఱఱ్ల చరమ్ములు వేసికొని 

మీయొదద్కు వతుత్రు కాని లోపల వారు కూర్రమైన తోడేళుల్. 

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. 

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 56:12 => వారిటల్ందురు నేను దార్కాష్రసము తెపిప్ంచెదను మనము మదయ్ము 

నిండారులగునటుల్ తార్గుదము రండి నేడు జరిగినటుట్ రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును. 

యెహెజేక్లు 34:3 => మీరు కొర్వివ్న గొఱఱ్లను వధించి కొర్వువ్ను తిని బొచుచ్ను కపుప్కొందురు గాని 

గొఱఱ్లను మేపరు, 
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మీకా 3:5 => ఆహారము నమలుచు, సమాధానమని పర్కటించువారును, ఒకడు తమ నోట 

ఆహారము పెటట్నియెడల అతనిమీద యుదధ్ము పర్కటించువారునై నా జనులను పొరపెటుట్ 

పర్వకత్లనుగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

రోమీయులకు 16:18 => అటిట్వారు మన పర్భువైన కీర్సుత్కు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు 

ఇంపైన మాటలవలనను ఇచచ్కములవలనను నిషక్పటుల మనసుస్లను మోసపుచుచ్దురు. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

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. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

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, 
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1 రాజులు 16:9 => తిరాస్లో తనకు గృహనిరావ్హకుడగు అరాస్యింట అతడు తార్గి 

మతుత్డైయుండగా, యుదధ్ రథముల అరధ్భాగముమీద అధికారియైన జిమీ అతని మీద కుటర్చేసి 

లోపలికి చొచిచ్ 

సామెతలు 23:20 => దార్కాష్రసము తార్గువారితోనైనను మాంసము హెచుచ్గా తినువారితోనైనను 

సహవాసము చేయకుము. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

రోమీయులకు 2:4 => లేదా, దేవుని అనుగర్హము మారుమనసుస్ పొందుటకు నినున్ 

పేర్రేపించుచునన్దని యెరుగక, ఆయన అనుగర్హైశవ్రయ్మును సహనమును దీరఘ్శాంతమును 

తృణీకరించుదువా? 

1 కొరిందీయులకు 5:11 => ఇపుప్డైతే, సహోదరుడనబడిన వాడెవడైనను జారుడుగాని లోభిగాని 

విగర్హారాధకుడుగాని తిటుట్బోతుగాని తార్గుబోతుగాని దోచుకొనువాడుగాని అయియునన్యెడల, 

అటిట్వానితో సాంగతయ్ము చేయకూడదు భుజింపను కూడదని మీకు వార్యుచునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 1:24 => మీ విశావ్సముమీద మేము పర్భువులమని యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని 

మీ ఆనందమునకు సహకారులమైయునాన్ము; విశావ్సముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉనాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 5:18 => మరియు మదయ్ముతో మతుత్లై యుండకుడి, దానిలో దురావ్య్పారము 

కలదు; అయితే ఆతమ్పూరుణ్లై యుండుడి. 

వచనము 2 
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వీరిలో అయిదుగురు బుదిధ్ లేనివారు, అయిదుగురు బుదిధ్ గలవారు. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

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 

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. 

యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

యెహోషువ 8:14 => హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును 

పటట్ణసుథ్లందరును తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, 

తాము అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్ 
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పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు 

తెలిసికొనలేదు. 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

సామెతలు 23:29 => ఎవరికి శర్మ? ఎవరికి దుఃఖము? ఎవరికి జగడములు? ఎవరికి చింత? 

ఎవరికి హేతువులేని గాయములు?ఎవరికి మంద దృషిట్? 

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 

పర్సంగి 8:11 => దుష కిర్యకు తగిన శిక్ష శీఘర్ముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుషుయ్లు 

భయమువిడిచి హృదయపూరవ్కముగా దుష కిర్యలు చేయుదురు. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

వచనము 3 

బుదిధ్ లేనివారు తమ దివిటీలు పటుట్కొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు. 

యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 
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మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:30 => మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ 

ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

లేవీయకాండము 14:41 => అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు 

గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 15:34 => భకిత్హీనుల కుటుంబము నిసస్ంతువగును. లంచగొండుల గుడారములను అగిన్ 

కాలిచ్వేయును 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 64:7 => దేవుడు బాణముతో వారిని కొటుట్ను వారు ఆకసిమ్కముగా గాయపరచబడెదరు. 

యిరిమ్యా 13:25 => నీవు అబదధ్మును నముమ్కొనుచు ననున్ మరచితివి గనుక ఇది నీకు వంతు, 

నాచేత నీకు కొలవబడిన భాగమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మలాకీ 1:14 => నేను ఘనమైన మహారాజునై యునాన్ను; అనయ్జనులలో నా నామము 

భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచునన్దని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

కాబటిట్ తన మందలో మగది యుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్బడిచేసి చెడిపోయినదానిని అరిప్ంచు 

వంచకుడు శాపగర్సుత్డు. 

మతత్యి 6:2 => కావున నీవు ధరమ్ము చేయునపుప్డు, మనుషుయ్లవలన ఘనత నొందవలెనని, 

వేషధారులు సమాజమందిరములలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవదుద్; 

వారు తమ ఫలము పొందియునాన్రని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

ఎఫెసీయులకు 6 :9 => యజమానులారా , మీకును వారికిని యజమానుడైనవాడు 

పరలోకమందునాన్డనియు, ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియు ఎరిగినవారై, వారిని బెదరించుట మాని, 

ఆ పర్కారమే వారియెడల పర్వరిత్ంచుడి. 

1 పేతురు 2:1 => పర్భువు దయాళుడని మీరు రుచి చూచియునన్యెడల 

పర్కటన 16:10 => అయిదవ దూత తన పాతర్ను ఆ కూర్రమృగము యొకక్ సింహాసనముమీద 

కుమమ్రింపగా, దాని రాజయ్ము చీకటి కమెమ్ను; మనుషుయ్లు తమకు కలిగిన వేదననుబటిట్ తమ 

నాలుకలు కరచుకొనుచుండిరి 

వచనము 4 

బుదిధ్ గలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిదె ద్లలో నూనె తీసికొనిపోయిరి. 
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మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 24:49 => తనతోడి దాసులను కొటట్ మొదలుపెటిట్, తార్గుబోతులతో తినుచు తార్గుచునుంటె 

మతత్యి 24:50 => ఆ దాసుడు కనిపెటట్ని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని 

యజమానుడు వచిచ్, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియమించును. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 

లూకా 21:34 => మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మతుత్వలనను ఐహిక 

విచారములవలనను మందముగా ఉనన్ందున ఆ దినము అకసామ్తుత్గా మీ మీదికి ఉరివచిచ్నటుట్ 

రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి. 

లూకా 21:35 => ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకసామ్తుత్గా వచుచ్ను. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 13:24 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను, ఏమనగా పరలోకరాజయ్ము, 

తన పొలములో మంచి వితత్నము వితిత్న యొక మనుషుయ్ని పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:31 => ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెపెప్ను పరలోకరాజయ్ము, ఒకడు 

తీసికొని తన పొలములో వితిత్న ఆవగింజను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 

మతత్యి 13:44 => పరలోకరాజయ్ము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియునన్ది. ఒక 

మనుషుయ్డు దాని కనుగొని దాచిపెటిట్, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళిల్, తనకు కలిగినదంతయు 

అమిమ్ ఆ పొలమును కొనును. 

మతత్యి 13:45 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, మంచి ముతయ్ములను కొన వెదకుచునన్ వరత్కుని 

పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

దానియేలు 2:44 => ఆ రాజుల కాలములలో పరలోకమందునన్ దేవుడు ఒక రాజయ్ము సాథ్పించును. 

దానికెనన్టికిని నాశనము కలుగదు, ఆ రాజయ్ము దాని పొందినవారికి గాక మరెవరికిని చెందదు; అది 

ముందు చెపిప్న రాజయ్ములనిన్టిని పగులగొటిట్ నిరూమ్లము చేయును గాని అది యుగములవరకు 

నిలుచును. 
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కీరత్నలు 45:14 => విచితర్మైన పనిగల వసత్రములను ధరించుకొని రాజునొదద్కు ఆమె 

తీసికొనిరాబడుచునన్ది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికతెత్లైన కనయ్కలు నీయొదద్కు 

తీసికొనిరాబడుచునాన్రు.  

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

పరమగీతము 5:8 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా పిర్యుడు మీకు కనబడినయెడల 

పేర్మాతిశయముచేత నీ పిర్యురాలు మూరిఛ్లెల్నని మీరతనికి తెలియజేయునటుల్ నేను మీచేత 

పర్మాణము చేయించుకొందును. 

పరమగీతము 5:16 => అతని నోరు అతి మధురము. అతడు అతి కాంక్షణీయుడు యెరూషలేము 

కూమారెత్లారా, ఇతడే నా పిర్యుడు ఇతడే నా సేన్హితుడు.  

పరమగీతము 6:1 => సతరీలలో అధిక సుందరివగుదానా, నీ పిర్యుడు ఎకక్డికి పోయెను? 

అతడేదికుక్నకు తిరిగెను? 

పరమగీతము 6:8 => అరువదిమంది రాణులును ఎనుబదిమంది ఉపపతున్లును లెకక్కు మించిన 

కనయ్కలును కలరు. 

పరమగీతము 6:9 => నా పావురము నా నిషక్ళంకురాలు ఒకతే ఆమె తన తలిల్కి ఒకతే కుమారెత్ 

కనన్తలిల్కి ముదుద్బిడ డ్ సతరీలు దాని చూచి ధనుయ్రాలందురు రాణులును ఉపపతున్లును దాని 

పొగడుదురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:2 => మీరు అనిన్ విషయములలో ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు, నేను మీకు 

అపప్గించిన కటట్డలను గైకొనుచునాన్రని మిముమ్ను మెచుచ్కొనుచునాన్ను. 

పర్కటన 14:4 => వీరు సతరీ సాంగతయ్మున అపవితుర్లు కానివారును, సతరీ సాంగతయ్ము ఎరుగని 

వారునైయుండి, గొఱఱ్పిలల్ ఎకక్డికి పోవునో అకక్డికెలల్ ఆయనను వెంబడింతురు; వీరు దేవుని కొరకును 

గొఱఱ్పిలల్ కొరకును పర్థమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషుయ్లలోనుండి కొనబడినవారు. 

మతత్యి 5:16 => మనుషుయ్లు మీ సతిర్క్యలను చూచి పరలోకమందునన్ మీ తండిర్ని 

మహిమపరచునటుల్ వారి యెదుట మీ వెలుగు పర్కాశింపనియుయ్డి. 

Page  of 3190 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:15 => సణుగులును సంశయములును మాని, సమసత్ కారయ్ములను చేయుడి. 

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 

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 

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 3:12 => 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. 
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మతత్యి 9:15 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ నుండు కాలమున పెండిల్యింటివారు 

దుఃఖపడగలరా? పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను, అపుప్డు వారు 

ఉపవాసము చేతురు. 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 45:10 => కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగుగ్ము నీ సవ్జనమును నీ తండిర్ 

యింటిని మరువుము 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

యెషయా 54:5 => నినున్ సృషిట్ంచినవాడు నీకు భరత్యైయునాన్డు సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. ఇశార్యేలుయొకక్ పరిశుదధ్ దేవుడు నీకు విమోచకుడు 

సరవ్లోకమునకు దేవుడని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 62:4 => విడువబడినదానివని ఇకమీదట నీవనబడవు పాడైనదని ఇకను నీ 

దేశమునుగూరిచ్ చెపప్బడదు హెపీస్బా అని నీకును బూయ్లా అని నీ భూమికిని పేళుల్ పెటట్బడును. 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ ఆనందించుచునాన్డు నీ దేశము వివాహితమగును.  

యెషయా 62:5 => యౌవనుడు కనయ్కను వరించి పెండిల్చేసికొనునటుల్ నీ కుమారులు నినున్ వరించి 

పెండిల్చేసికొనెదరు పెండిల్కుమారుడు పెండిల్కూతురిని చూచి సంతోషించునటుల్ నీ దేవుడు నినున్గూరిచ్ 

సంతోషించును.  

మారుక్ 2:19 => యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ కాలమున పెండిల్ ఇంటివారు 

ఉపవాసము చేయదగునా? పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ంతకాలము ఉపవాసము చేయదగదు 

గాని 
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మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

లూకా 5:34 => అందుకు యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతో ఉనన్ంత కాలము పెండిల్ ఇంటివారిచేత 

మీరు ఉపవాసము చేయింపగలరా? 

లూకా 5:35 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలో వారు ఉపవాసము చేతురని వారితో చెపెప్ను. 

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 11:2 => దేవాసకిత్తో మీయెడల ఆసకిత్ కలిగియునాన్ను; ఎందుకనగా 

పవితుర్రాలైన కనయ్కనుగా ఒకక్డే పురుషునికి, అనగా కీర్సుత్కు సమరిప్ంపవలెనని, మిముమ్ను 

పర్ధానము చేసితిని గాని, 

ఎఫెసీయులకు 5:25 => పురుషులారా, మీరును మీ భారయ్లను పేర్మించుడి. అటువలె కీర్సుత్కూడ 

సంఘమును పేర్మించి,  

ఎఫెసీయులకు 5:26 => అది కళంకమైనను ముడతయైనను అటిట్ది మరి ఏదైనను లేక, 

పరిశుదధ్మైనదిగాను,  

ఎఫెసీయులకు 5:27 => నిరోద్షమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తనయెదుట దానిని 

నిలువబెటుట్కొనవలెనని, వాకయ్ముతో ఉదకసాన్నముచేత దానిని పవితర్పరచి, పరిశుదధ్పరచుటకై 

దానికొరకు తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఎఫెసీయులకు 5:28 => అటువలెనే పురుషులు కూడ తమ సొంత శరీరములనువలె తమ భారయ్లను 

పేర్మింపబదుధ్లై యునాన్రు. తన భారయ్ను పేర్మించువాడు తనున్ పేర్మించుకొనుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:29 => తన శరీరమును దేవ్షించినవాడెవడును లేడు గాని పర్తివాడును దానిని 

పోషించి సంరకిష్ంచుకొనును. 
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ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 5:31 => ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తండిర్ని తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను 

హతుత్కొనును; వారిదద్రును ఏకశరీరమగుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 5 :32 => ఈ మరమ్ము గొపప్ది ; అయితే నేను కీర్సుత్నుగూరిచ్యు 

సంఘమునుగూరిచ్యు చెపుప్చునాన్ను. 

ఎఫెసీయులకు 5:33 => మెటుట్కు మీలో పర్తి పురుషుడును తననువలె తన భారయ్ను పేర్మింపవలెను, 

భారయ్యైతే తన భరత్యందు భయము కలిగి యుండునటుల్ చూచుకొనవలెను. 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 21:9 => అంతట ఆ కడపటి యేడు తెగుళల్తో నిండిన యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ 

యేడుగురు దేవదూతలలో ఒకడు వచిచ్ ఇటు రముమ్, పెండిల్కుమారెత్ను, అనగా గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ 

భారయ్ను నీకు చూపెదనని నాతొ చెపిప్ 

ఆదికాండము 29:22 => లాబాను ఆ సథ్లములోనునన్ మనుషుయ్లనందరిని పోగుచేసి విందు 

చేయించి 

లేవీయకాండము 24:2 => దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన 

అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

యిరిమ్యా 8:20 => కోత కాలము గతించియునన్ది, గీర్షమ్కాలము జరిగిపోయెను, మనము 

రక్షణనొందకయే యునాన్ము అని చెపుప్దురు. 
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ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

మతత్యి 4:17 => అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక మారుమనసుస్ 

పొందుడని చెపుప్చు పర్కటింప మొదలుపెటెట్ను. 

మతత్యి 7:14 => జీవమునకు పోవు దావ్రము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై యునన్ది, దాని 

కనుగొనువారు కొందరే. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

యోహాను 11:20 => మారత్ యేసు వచుచ్చునాన్డని విని ఆయనను ఎదురొక్న వెళె ల్నుగాని మరియ 

యింటిలో కూరుచ్ండియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

1 కొరిందీయులకు 1:7 => గనుక ఏ కృపావరమునందును లోపము లేక మీరు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షత కొరకు ఎదురుచూచుచునాన్రు. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

వచనము 5 
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పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

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. 

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. 

మతత్యి 13:19 => ఎవడైనను రాజయ్మును గూరిచ్న వాకయ్ము వినియు గర్హింపకయుండగా, 

దుషుట్డు వచిచ్ వాని హృదయములో వితత్బడినదానిని యెతిత్కొనిపోవును; తోర్వ పర్కక్ను వితత్బడినవాడు 

వీడే. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 13:22 => ముండల్పొదలలో వితత్బడినవాడు వాకయ్ము వినువాడే గాని ఐహికవిచారమును 

ధనమోహమును ఆ వాకయ్మును అణచివేయును గనుక వాడు నిషఫ్లుడవును. 

మతత్యి 13:23 => మంచినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని గర్హించువాడు; అటిట్వారు సఫలులై 

యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు అరువదంతలుగాను ఒకడు ముపప్దంతలుగాను ఫలించుననెను. 

మతత్యి 13:38 => పొలము లోకము; మంచి వితత్నములు రాజయ్సంబంధులు? గురుగులు దుషుట్ని 

సంబంధులు? 
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మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:41 => మనుషయ్కుమారుడు తన దూతలను పంపును; వారాయన రాజయ్ములోనుండి 

ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దురీన్తిపరులను సమకూరిచ్ అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 13:47 => మరియు పరలోకరాజయ్ము, సముదర్ములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను 

పటిట్న వలను పోలియునన్ది. 

మతత్యి 13:48 => అది నిండినపుప్డు దానిని దరికిలాగి, కూరుచ్ండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేరిచ్ 

చెడ డ్వాటిని బయట పారవేయుదురు. 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

యిరిమ్యా 24:2 => ఒక గంపలో ముందుగా పకవ్మైన అంజూరపు పండల్వంటి మికిక్లి మంచి 

అంజూరపు పండుల్ండెను. రెండవ గంపలో మికిక్లి జబైబ్న అంజూరపు పండుల్ండెను; అవి తిన శకయ్ము 

కానంతగా జబుబ్వి. 

1 కొరిందీయులకు 10:1 => సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ములేదు. 

అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముకిర్ంద నుండిరి. వారందరును సముదర్ములో నడచిపోయిరి; 

1 కొరిందీయులకు 10:2 => అందరును మోషేనుబటిట్ మేఘములోను సముదర్ములోను బాపిత్సమ్ము 

పొందిరి; 
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1 కొరిందీయులకు 10:3 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి;  

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 10:5 => అయితే వారిలో ఎకుక్వమంది దేవునికిషుట్లుగా ఉండకపోయిరి గనుక 

అరణయ్ములో సంహరింపబడిరి. 

1 యోహాను 2:19 => వారు మనలోనుండి బయలువెళిల్రి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు 

మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని 

పర్తయ్క్షపరచబడునటుల్ వారు బయలువెళిల్రి. 

యూదా 1:5 => ఈ సంగతులనిన్యు మీరు ముందటనే యెరిగియునన్ను, నేను మీకు జాఞ్పకము 

చేయగోరుచునన్దేమనగా , పర్భువు ఐగుపుత్లోనుండి పర్జలను రకిష్ంచినను , వారిలో 

నమమ్కపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను. 

యోబు 2:10 => అందుకతడు మూరు ఖ్రాలు మాటలాడునటుల్ నీవు మాటలాడుచునాన్వు; మనము 

దేవునివలన మేలు అనుభవించుదుమా, కీడును మనము అనుభవింప తగదా అనెను. ఈ సంగతులలో 

ఏ విషయమందును యోబునోటి మాటతోనైనను పాపము చేయలేదు. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

1 పేతురు 2:15 => ఏలయనగా మీరిటుల్ యుకత్ పర్వరత్న గలవారై, అజాఞ్నముగా మాటలాడు 

మూరు ఖ్ల నోరు మూయుట దేవుని చితత్ము. 

వచనము 6 

అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక వినబడెను. 

మతత్యి 23:25 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు గినెన్యు పళె ల్మును 

వెలుపట శుదిధ్చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేందిర్యతవ్ముతోను నిండియునన్వి. 
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మతత్యి 23:26 => గుర్డిడ్ పరిసయుయ్డా, గినెన్యు పళె ల్మును వెలుపల శుదిధ్యగునటుట్గా ముందు 

వాటిలోపల శుదిధ్చేయుము. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  

యెషయా 58:2 => తమ దేవుని నాయ్యవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనటుట్ అనుదినము 

వారు నాయొదద్ విచారణ చేయుచు నా మారగ్ములను తెలిసికొన నిచఛ్ కనుపరచుదురు తమకు 

నాయ్యమైన తీరుప్లు తీరచ్వలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు పర్తయ్కుష్డు కావలెనని 

యిచఛ్యింతురు.  

యెహెజేక్లు 33:3 => అతడు దేశముమీదికి ఖడగ్ము వచుచ్ట చూచి, బాకా ఊది జనులను హెచచ్రిక 

చేసిన సమయమున 

2 తిమోతి 3:5 => పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారునై యుందురు. 

ఇటిట్వారికి విముఖుడవై యుండుము. 

హెబీర్యులకు 12:15 => మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అనియు, 

చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుటవలన అనేకులు అపవితుర్లై పోవుదురేమో అనియు, 

పర్కటన 3:1 => సారీద్స లో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము ఏడు నక్షతర్ములును దేవుని 

యేడాతమ్లును గలవాడు చెపుప్ సంగతులేవనగా నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, 

జీవించుచునాన్వనన్ పేరు మాతర్మునన్ది గాని నీవు మృతుడవే 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 
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పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

సామెతలు 31:18 => తన వాయ్పారలాభము అనుభవముచే తెలిసికొనును రాతిర్వేళ ఆమె దీపము 

ఆరిపోదు. 

మతత్యి 22:34 => ఆయన సదూద్కయుయ్ల నోరు మూయించెనని పరిసయుయ్లు విని కూడివచిచ్రి. 

వచనము 7 

అపుప్డు ఆ కనయ్కలందరు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పరచిరి గాని 

కీరత్నలు 45:7 => నీవు నీతిని పేర్మించి భకిత్హీనతను దేవ్షించుచునాన్వు కావున దేవుడు నీ దేవుడే 

చెలికాండర్కంటె హెచచ్గునటుల్గా నినున్ ఆనందతైలముతో అభిషేకించియునాన్డు. 

జెకరాయ్ 4:2 => నీకు ఏమి కనబడుచునన్దని యడుగగా నేను సువరణ్మయమైన దీపసత్ంభమును 

దానిమీద ఒక పర్మిదెయును, దీపసత్ంభమునకు ఏడు దీపములును దీపమునకు ఏడేసి గొటట్ములును 

కనబడుచునన్వి. 

జెకరాయ్ 4:3 => మరియు రెండు ఒలీవచెటుల్ దీపసత్ంభమునకు కుడిపర్కక్ ఒకటియు ఎడమపర్కక్ 

ఒకటియు కనబడుచునన్వని చెపిప్ 

యోహాను 1:15 => యోహాను ఆయననుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చు నా వెనుక వచుచ్వాడు నాకంటె 

పర్ముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెపిప్నవాడు ఈయనే అనియు 

ఎలుగెతిత్ చెపెప్ను. 

యోహాను 1:16 => ఆయన పరిపూరణ్తలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితివిు. 
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యోహాను 3:34 => ఏలయనగా దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలత లేకుండ ఆతమ్ననుగర్హించును 

గనుక ఆయన దేవుని మాటలే పలుకును. 

రోమీయులకు 8:9 => దేవుని ఆతమ్ మీలో నివసించియునన్యెడల మీరు ఆతమ్సవ్భావము గలవారే 

గాని శరీర సవ్భావము గలవారు కారు. ఎవడైనను కీర్సుత్ ఆతమ్ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. 

2 కొరిందీయులకు 1:22 => ఆయన మనకు ముదర్వేసి, మన హృదయములలో మనకు ఆతమ్ అను 

సంచకరువును అనుగర్హించియునాన్డు. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

గలతీయులకు 5:23 => ఇటిట్వాటికి విరోధమైన నియమమేదియు లేదు. 

1 యోహాను 2:20 => అయితే మీరు పరిశుదుధ్నివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక 

సమసత్మును ఎరుగుదురు. 

1 యోహాను 2:27 => అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచునన్ది 

గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనకక్రలేదు; ఆయన ఇచిచ్న అభిషేకము సతయ్మే గాని అబదధ్ము కాదు; 

అది అనిన్టినిగూరిచ్ మీకు భోదించుచునన్ పర్కారముగాను, ఆయన మీకు భోదించిన పర్కారముగాను, 

ఆయనలో మీరు నిలుచుచునాన్రు (నిలిచియుండుడి). 

యూదా 1:19 => అటిట్వారు పర్కృతి సంబంధులును ఆతమ్ లేనివారునై యుండి భేదములు 

కలుగజేయుచునాన్రు. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 
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వచనము 8 

బుదిధ్లేని ఆ కనయ్కలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచునన్వి గనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకియుయ్డని 

బుదిధ్గలవారినడిగిరి. 

మతత్యి 25:19 => బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ 

చూచుకొనెను. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

హబకూక్కు 2:3 => ఆ దరశ్నవిషయము నిరణ్యకాలమున జరుగును, సమాపత్మగుటకై 

ఆతురపడుచునన్ది, అది తపప్క నెరవేరును, అది ఆలసయ్ముగా వచిచ్నను దానికొరకు కనిపెటుట్ము, 

అది తపప్క జరుగును, జాగుచేయక వచుచ్ను. 

లూకా 12:45 => అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచుచ్టకాలసయ్ము చేయుచునాన్డని తన 

మనసుస్లో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొటిట్, తిని తార్గి మతుత్గా ఉండసాగితే 

లూకా 20:9 => అంతట ఆయన పర్జలతో ఈ ఉపమానము చెపప్సాగెను ఒక మనుషుయ్డు దార్క్షతోట 

నాటించి, కాపులకు గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరముపోయి బహుకాలముండెను. 

హెబీర్యులకు 10:36 => మీరు దేవుని చితత్మును నెరవేరిచ్నవారై, వాగాద్నము పొందు నిమితత్ము 

మీకు ఓరిమి అవసరమైయునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:37 => ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉనన్ది, వచుచ్చునన్వాడు ఆలసయ్ము 

చేయక వచుచ్ను. 

2 పేతురు 3:4 => ఆయన రాకడనుగూరిచ్న వాగాద్నమేమాయెను? పితరులు నిదిర్ంచినది 

మొదలుకొని సమసత్మును సృషిట్ ఆరంభముననునన్టే ట్ నిలిచియునన్దే అని చెపుప్దురని మొదట మీరు 

తెలిసికొనవలెను 
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2 పేతురు 3:5 => ఏలయనగా పూరవ్మునుండి ఆకాశముండెననియు, నీళల్లోనుండియు 

నీళల్వలనను సమకూరచ్బడిన భూమియు దేవుని వాకయ్మువలన కలిగెననియు వారు బుదిధ్పూరవ్కముగా 

మరతురు. 

2 పేతురు 3:6 => ఆ నీళల్వలన అపుప్డునన్ లోకము నీటివరదలో మునిగి నశించెను. 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

2 పేతురు 3:8 => పిర్యులారా, ఒక సంగతి మరచిపోకుడి. ఏమనగా పర్భువు దృషిట్కి ఒక దినము 

వెయియ్ సంవతస్రములవలెను, వెయియ్ సంవతస్రములు ఒక దినమువలెను ఉనన్వి. 

2 పేతురు 3:9 => కొందరు ఆలసయ్మని యెంచుకొనునటుల్ పర్భువు తన వాగాద్నమునుగూరిచ్ 

ఆలసయ్ము చేయువాడు కాడు గాని యెవడును నశింపవలెనని యిచఛ్యింపక, అందరు మారుమనసుస్ 

పొందవలెనని కోరుచు, మీయెడల ధీరఘ్శాంతము గలవాడైయునాన్డు. 

పర్కటన 2:25 => నేను వచుచ్వరకు మీకు కలిగియునన్దానిని గటిట్గా పటుట్కొనుడి. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

పరమగీతము 3:1 => రాతిర్వేళ పరుండియుండి నేను నా పార్ణపిర్యుని వెదకితిని వెదకినను అతడు 

కనబడక యుండెను. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  
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యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

మారుక్ 14:37 => మరల ఆయన వచిచ్ వారు నిదిర్ంచుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు 

నిదిర్ంచుచునాన్వా? ఒకక్ గడియయైనను మేలుకొని యుండలేవా? 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 18:8 => ఆయన వారికి తవ్రగా నాయ్యము తీరుచ్ను; వారి విషయమే గదా ఆయన 

దీరఘ్శాంతము చూపుచునాన్డని మీతో చెపుప్చునాన్ను. అయినను మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్నపుప్డు 

ఆయన భూమిమీద విశావ్సము కనుగొనునా? 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 5:14 => అందుచేత నిదిర్ంచుచునన్ నీవు మేలొక్ని మృతులలోనుండి లెముమ్, కీర్సుత్ 

నీమీద పర్కాశించునని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 
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1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పరమగీతము 5:3 => నేను వసత్రము తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా పాదములు 

కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని మురికి చేయనేల?  

మతత్యి 13:25 => మనుషుయ్లు నిదిర్ంచుచుండగా, అతని శతుర్వు వచిచ్ గోధుమల మధయ్ను 

గురుగులు వితిత్పోయెను. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

వచనము 9 

అందుకు బుదిధ్గల కనయ్కలు మాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు అముమ్వారియొదద్కు పోయి 

కొనుకొక్నుడని చెపిప్రి. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 
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మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

లూకా 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:38 => మరియు అతడు రెండవ జామున వచిచ్నను మూడవ జామున వచిచ్నను (ఏ 

దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధనుయ్లు. 

లూకా 12:39 => దొంగ యే గడియను వచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు 

మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని తెలిసికొనుడి. 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 12:46 => వాడు కనిపెటట్ని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు 

వచిచ్ వాని నరికించి, అపనమమ్కసుథ్లతో వానికి పాలు నియమించును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 : 1 = > సహోదరులారా , ఆ కాలములనుగూరిచ్యు ఆ 

సమయములనుగూరిచ్యు మీకు వార్యనకక్రలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5 :3 => లోకులు నెమమ్దిగా ఉనన్ది , భయమేమియులేదని 

చెపుప్కొనుచుండగా, గరిభ్ణి సతరీకి పర్సవవేదన వచుచ్నటుల్ వారికి ఆకసిమ్కముగా నాశనము తటసిథ్ంచును 

గనుక వారెంత మాతర్మును తపిప్ంచుకొనలేరు 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 
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యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

2 పేతురు 3:10 => అయితే పర్భువు దినము దొంగ వచిచ్నటుల్ వచుచ్ను. ఆ దినమున ఆకాశములు 

మహాధవ్నితో గతించిపోవును, పంచభూతములు మికక్టమైన వేండర్ముతో లయమైపోవును, 

భూమియు దానిమీదనునన్ కృతయ్ములును కాలిపోవును 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

కీరత్నలు 50:6 => దేవుడు తానే నాయ్యకరత్యై యునాన్డు. ఆకాశము ఆయన నీతిని 

తెలియజేయుచునన్ది.(సెలా.)  

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 

కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

మతత్యి 25:1 => పరలోకరాజయ్ము, తమ దివిటీలు పటుట్కొని పెండిల్కుమారుని ఎదురొక్నుటకు 

బయలుదేరిన పదిమంది కనయ్కలను పోలియునన్ది. 

యెషయా 25:9 => ఆ దినమున జనులీలాగు నందురు ఇదిగో మనలను రకిష్ంచునని మనము 

కనిపెటుట్కొని యునన్ మన దేవుడు మనము కనిపెటుట్కొనిన యెహోవా ఈయనే ఆయన రక్షణనుబటిట్ 

సంతోషించి ఉతస్హింతము.  

ఆమోసు 4:12 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక 

ఇశార్యేలీయులారా, మీ దేవుని సనిన్ధిని కనబడుటకై సిదధ్పడుడి.  

మలాకీ 3:1 => ఇదిగో నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచునాన్ను; 

మీరు వెదకుచునన్ పర్భువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాతుత్గా 

వచుచ్ను; ఇదిగో ఆయన వచుచ్చునాన్డని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 
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మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

పర్కటన 19:7 => ఆయనను సుత్తించుడి, గొఱఱ్పిలల్ వివాహోతస్వ సమయము వచిచ్నది, ఆయన 

భారయ్ తనున్తాను సిదధ్పరచుకొనియునన్ది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉతస్హించి ఆయనను 

మహిమపరచెదమని చెపప్గా వింటిని. 

పర్కటన 19:8 => మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు పర్కాశములును నిరమ్లములు నైన సనన్పు 

నారబటట్లు ఆమెకియయ్బడెను; అవి పరిశుదుధ్ల నీతికిర్యలు. 

పర్కటన 19:9 => మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెపెప్ను గొఱఱ్పిలల్ పెండిల్విందుకు పిలువబడిన 

వారు ధనుయ్లని వార్యుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథారథ్మైన మాటలని నాతో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 11:4 => మోషే ఫరోతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా మధయ్రాతిర్ నేను 

ఐగుపుత్ దేశములోనికి బయలువెళె ల్దను. 

నిరగ్మకాండము 12:30 => ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును 

లేచినపుప్డు శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 

యెహోషువ 8:3 => యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, 

యెహోషువ పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

నాయ్యాధిపతులు 7:19 => అటుల్ నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిదోయ్నును 

అతనితోనునన్ నూరుమందియు దండుపాళెము కొటట్కొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ 

చేతులలోనునన్ కుండలను పగులగొటిట్రి. 

యోబు 34:20 => వారు నిమిషములో చనిపోవుదురు మధయ్రాతిర్ పర్జలు కలోల్లమునొంది 

నాశనమగుదురు బలవంతులు దైవికముగా కొనిపోబడెదరు.  

పర్సంగి 8:7 => సంభవింపబోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి 

తెలియజేయువారెవరు? 
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మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

యోహాను 11:20 => మారత్ యేసు వచుచ్చునాన్డని విని ఆయనను ఎదురొక్న వెళె ల్నుగాని మరియ 

యింటిలో కూరుచ్ండియుండెను. 

వచనము 10 

వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి యునన్వారు అతనితో కూడ 

పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

2 పేతురు 3:14 => పిర్యులారా, వీటికొరకు మీరు కనిపెటుట్వారు గనుక శాంతము గలవారై, 

ఆయన దృషిట్కి నిషక్ళంకులుగాను నిందారహితులుగాను కనబడునటుల్ జాగర్తత్ పడుడి. 

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 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  
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పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

పర్కటన 3:20 => ఇదిగో నేను తలుపునొదద్ నిలుచుండి తటుట్చునాన్ను. ఎవడైనను నా సవ్రము విని 

తలుపుతీసినయెడల, నేను అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము 

చేయుదుము. 

వచనము 11 

అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరువాత తకిక్న కనయ్కలు వచిచ్ అయాయ్, అయాయ్, మాకు తలుపు 

తీయుమని అడుగగా 

మతత్యి 3:9 => దేవుడు ఈ రాళల్వలన అబార్హామునకు పిలల్లను పుటిట్ంపగలడని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:24 => అందుకు సీమోను మీరు చెపిప్నవాటిలో ఏదియు నా మీదికి 

రాకుండ మీరే నాకొరకు పర్భువును వేడుకొనుడని చెపెప్ను. 

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. 

మతత్యి 13:20 => రాతినేలను వితత్బడినవాడు వాకయ్ము విని వెంటనే సంతోషముతో 

దానినంగీకరించువాడు. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

Page  of 3211 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోబు 8:13 => దేవుని మరచువారందరి గతి అటే ల్ ఉండును భకిత్హీనుని ఆశ నిరరథ్కమగును అతని 

ఆశ భంగమగును. 

యోబు 8:14 => అతడు ఆశర్యించునది సాలెపురుగు పటే ట్.  

యోబు 18:5 => భకిత్హీనుల దీపము ఆరిప్వేయబడును వారి అగిన్ జావ్లలు పర్కాశింపకపోవును. 

యోబు 21:17 => భకిత్శూనుయ్ల దీపము ఆరిప్వేయబడుట అరుదు గదా.వారిమీదికి ఆపద వచుచ్ట 

బహు అరుదు గదా. 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

సామెతలు 4:19 => భకిత్హీనుల మారగ్ము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి 

తెలియదు. 

సామెతలు 13:9 => నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిలుల్ను భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును. 

సామెతలు 20:20 => తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువాని దీపము కారుచీకటిలో 

ఆరిపోవును. 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 12:35 => మీ నడుములు కటుట్కొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియుయ్డి. 

హెబీర్యులకు 4:1 => ఆయన యొకక్ విశార్ంతిలో పర్వేశించుదుమను వాగాద్నము ఇంక 

నిలిచియుండగా, మీలో ఎవడైనను ఒకవేళ ఆ వాగాద్నము పొందకుండ తపిప్పోవునేమో అని భయము 

కలిగియుందము. 

యోబు 12:5 => దురద్శ నొందినవానిని తిరసక్రించుట కేష్మము గలవారు యుకత్మనుకొందురు. 

కాలుజారువారికొరకు తిరసాక్రము కనిపెటుట్చునన్ది. 

సామెతలు 21:20 => విలువగల ధనమును నూనెయు జాఞ్నుల యింటనుండును బుదిధ్హీనుడు దాని 

వయ్యపరచును. 

సామెతలు 24:20 => దురజ్నునికి ముందుగతి లేదు భకిత్హీనుల దీపము ఆరిపోవును 
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వచనము 12 

అతడు మిముమ్నెరుగనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

కీరత్నలు 49:7 => ఎవడును ఏ విధముచేతనైనను తన సహోదరుని విమోచింపలేడు 

కీరత్నలు 49:8 => వాడు కుళుల్ చూడక నితయ్ము బర్తుకునటుల్ వాని నిమితత్ము దేవుని సనిన్ధిని 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగలవాడు ఎవడును లేడు 

కీరత్నలు 49:9 => వారి పార్ణవిమోచన ధనము బహు గొపప్ది అది ఎనన్టికిని తీరక 

అటుల్ండవలసినదే. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యెహెజేక్లు 14:14 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు అటిట్దేశములో నుండినను 

వారు తమ నీతిచేత తముమ్నుమాతర్మే రకిష్ంచుకొందురు, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:15 => బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిరజ్నమై పాడగునటుల్ నేను 

దానిమీదికి దుషట్ మృగములను రపిప్ంచగా 

యెహెజేక్లు 14:16 => ఆ ముగుగ్రు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు 

వారు తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమాళల్నైనను కుమారెత్లనైనను రకిష్ంపజాలకుందురు, 

ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 14:20 => నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగుగ్రు దానిలో ఉనన్ను నా 

జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తముమ్ను మాతర్మే రకిష్ంచుకొందురుగాని కుమారునినై నను 

కుమారెత్నైనను రకిష్ంపజాలకుందురు 

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  
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యెషయా 55:2 => ఆహారము కానిదానికొరకు మీరేల రూకలిచెచ్దరు? సంతుషిట్ కలుగజేయని 

దానికొరకు మీ కషాట్రిజ్తమును ఎందుకు వయ్యపరచెదరు? నా మాట జాగర్తత్గా ఆలకించి మంచి 

పదారథ్ము భుజించుడి మీ పార్ణము సారమైనదానియందు సుఖింపనియుయ్డి.  

యెషయా 55:3 => చెవియొగిగ్ నాయొదద్కు రండి మీరు వినినయెడల మీరు బర్దుకుదురు నేను మీతో 

నితయ్నిబంధన చేసెదను దావీదునకు చూపిన శాశవ్తకృపను మీకు చూపుదును.  

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెషయా 55:7 => భకిత్హీనులు తమ మారగ్మును విడువవలెను దుషుట్లు తమ తలంపులను 

మానవలెను వారు యెహోవావైపు తిరిగినయెడల ఆయన వారియందు జాలిపడును వారు మన 

దేవునివైపు తిరిగినయెడల ఆయన బహుగా క్షమించును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22 => కాబటిట్ యీ నీ చెడుతనము మానుకొని మారుమనసుస్నొంది 

పర్భువును వేడుకొనుము; ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచుచ్ను; 

పర్కటన 3:17 => నీవు దౌరాభ్గుయ్డవును దికుక్మాలిన వాడవును దరిదుర్డవును గుర్డిడ్వాడవును 

దిగంబరుడవునై యునాన్వని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృదిధ్ చేసియునాన్ను, నాకేమియు 

కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు. 

పర్కటన 3:18 => నీవు ధనవృదిధ్ చేసికొనునటుల్ అగిన్లో పుటము వేయబడిన బంగారమును, నీ 

దిసమొల సిగుగ్ కనబడకుండునటుల్ ధరించుకొనుటకు తెలల్ని వసత్రములను, నీకు దృషిట్ కలుగునటుల్ నీ 

కనున్లకు కాటుకను నాయొదద్ కొనుమని నీకు బుదిధ్ చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14 => అయితే పేతురు వదుద్ పర్భువా, నిషిదధ్మైనది అపవితర్మైనది 

ఏదైనను నేనెనన్డును తినలేదని చెపప్గా 

వచనము 13 
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ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 22:12 => ఇదిగో తవ్రగా వచుచ్చునాన్ను. వానివాని కిర్య చొపుప్న పర్తివాని కిచుచ్టకు 

నేను సిదధ్పరచిన జీతము నాయొదద్ ఉనన్ది. 

పర్కటన 22:20 => ఈ సంగతులనుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్వాడు అవును, తవ్రగా వచుచ్చునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఆమేన ; పర్భువైన యేసూ, రముమ్.  

మతత్యి 25:20 => అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ 

అయాయ్, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు 

సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:22 => ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు 

తలాంతులపప్గించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

ఆమోసు 8:12 => కాబటిట్ జనులు యెహోవా మాట వెదకుటకై యీ సముదర్మునుండి ఆ సముదర్ము 

వరకును ఉతత్రదికుక్నుండి తూరుప్దికుక్వరకును సంచరించుదురు గాని అది వారికి దొరకదు; 
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ఆమోసు 8:13 => ఆ దినమందు చకక్ని కనయ్లును యౌవనులును దపిప్చేత సొమమ్సిలుల్దురు. 

లూకా 12:36 => తమ పర్భువు పెండిల్విందునుండి వచిచ్ తటట్గానే అతనికి తలుపు తీయుటకు 

అతడెపుప్డు వచుచ్నో అని అతనికొరకు ఎదురుచూచు మనుషుయ్లవలె ఉండుడి. 

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. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 1:13 => కాబటిట్ మీ మనసుస్ అను నడుము కటుట్కొని నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై, 

యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూరణ్ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి. 

ఆదికాండము 7:16 => పర్వేశించినవనిన్యు దేవుడు అతని కాజాఞ్పించిన పర్కారము సమసత్ 

శరీరులలో మగదియు ఆడుదియు పర్వేశించెను; అపుప్డు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను. 

సంఖాయ్కాండము 14:28 => నీవు వారితో యెహోవా వాకుక్ ఏదనగా నా జీవముతోడు; మీరు నా 

చెవిలో చెపిప్నటుల్ నేను నిశచ్యముగా మీయెడల చేసెదను. 

సంఖాయ్కాండము 14:29 => మీ శవములు ఈ అరణయ్ములోనే రాలును; మీ లెకక్మొతత్ము చొపుప్న 

మీలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలిగి నాకు 

విరోధముగా సణగినవారందరు రాలిపోవుదురు. 

సంఖాయ్కాండము 14:30 => యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

తపప్ మిముమ్ను నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును 

పర్వేశింపరు; ఇది నిశచ్యము. 
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సంఖాయ్కాండము 14:31 => అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ 

దేశములోపలికి రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 

సంఖాయ్కాండము 14:32 => అయితే మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో రాలును. 

సంఖాయ్కాండము 14:33 => మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో క్షయమగువరకు మీ పిలల్లు ఈ 

అరణయ్ములో నలుబది ఏండుల్ తిరుగులాడుచు మీ వయ్భిచార శిక్షను భరించెదరు. 

సంఖాయ్కాండము 14:34 => మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ 

పర్కారము దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి 

నేను మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 

కీరత్నలు 95:11 => కావున నేను కోపించి వీరెనన్డును నా విశార్ంతిలో పర్వేశింపకూడదని 

పర్మాణము చేసితిని. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

హెబీర్యులకు 3:18 => తన విశార్ంతిలో పర్వేశింపరని యెవరినిగూరిచ్ పర్మాణము చేసెను? 

అవిధేయులైనవారినిగూరిచ్యే గదా 

హెబీర్యులకు 3:19 => కాగా అవిశావ్సముచేతనే వారు పర్వేశింపలేకపోయిరని గర్హించుచునాన్ము. 

పర్కటన 22:11 => అనాయ్యము చేయువాడు ఇంకను అనాయ్యమే చేయనిముమ్, అపవితుర్డైన వాడు 

ఇంకను అపవితుర్డుగానే యుండనిముమ్, నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. 

పరిశుదుధ్డు ఇంకను పరిశుదుద్డుగానే యుండనిముమ్ 

సామెతలు 1:28 => అపుప్డు వారు ననున్గూరిచ్ మొఱఱ్పెటెట్దరు గాని నేను పర్తుయ్తత్రమియయ్కుందును 

ననున్ శర్దధ్గా వెదకెదరు గాని వారికి నేను కనబడకుందును.  

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.  
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యిరిమ్యా 51:9 => మనము బబులోనును సవ్సథ్పరచగోరితివిు అయితే అది సవ్సథ్త నొందలేదు దాని 

విడిచిపెటుట్డి. మన మన దేశములకు వెళుల్దము రండి దాని శిక్ష ఆకాశమంత యెతుత్గా సాగుచునన్ది 

అది మేఘములంత ఉనన్తముగా ఎకుక్చునన్ది  

మలాకీ 3:2 => అయితే ఆయన వచుచ్ దినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు 

ఓరవ్గలరు? ఆయన కంసాలి అగిన్వంటివాడు, చాకలివాని సబుబ్వంటివాడు; 

మతత్యి 22:10 => ఆ దాసులు రాజమారగ్ములకు పోయి చెడ డ్వారినేమి మంచివారినేమి తమకు 

కనబడినవారినందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచిచ్నవారితో ఆ పెండిల్శాల నిండెను. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

లూకా 11:7 => అతడు లోపలనే యుండి ననున్ తొందరపెటట్వదుద్; తలుపు వేసియునన్ది, నా 

చినన్పిలల్లు నాతోకూడ పండుకొనియునాన్రు, నేను లేచి ఇయయ్లేనని చెపుప్నా? 

లూకా 14:15 => ఆయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారిలో ఒకడు ఈ మాటలు విని 

దేవుని రాజయ్ములో భోజనము చేయువాడు ధనుయ్డని ఆయనతో చెపప్గా 

వచనము 14 

(పరలోకరాజయ్ము) ఒక మనుషుయ్డు దేశాంతరమునకు పర్యాణమై తన దాసులను పిలిచి తన ఆసిత్ని 

వారి కపప్గించినటుల్ండును. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 7:22 => ఆ దినమందు అనేకులు ననున్ చూచి పర్భువా, పర్భువా, మేము నీ నామమున 

పర్వచింపలేదా? నీ నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా? నీ నామమున అనేకమైన అదుభ్తములు 

చేయలేదా? అని చెపుప్దురు. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

Page  of 3218 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

హెబీర్యులకు 12:16 => ఒకపూట కూటికొరకు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసిన ఏశావు వంటి 

భర్షుట్డైనను వయ్భిచారియైనను ఉండునేమో అనియు, జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

నెహెమాయ్ 7:64 => వీరి వంశావళులనుబటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్ పుసత్కమును వెదకగా 

అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ 

వేరుపరచబడిరి. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 

హోషేయ 8:2 => వారు మా దేవా, ఇశార్యేలు వారలమైన మేము నినున్ ఎరిగియునన్ వారమే యని 

నాకు మొఱఱ్ పెటుట్దురు; 

జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

వచనము 15 
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అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని సామరథ్య్ముచొపుప్న 

వానికిచిచ్, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను. 

కీరత్నలు 1:6 => నీతిమంతుల మారగ్ము యెహోవాకు తెలియును దుషుట్ల మారగ్ము నాశనమునకు 

నడుపును. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

హబకూక్కు 1:13 => నీ కనుదృషిట్ దుషట్తవ్ము చూడలేనంత నిషక్ళంకమైనది గదా; బాధించువారు 

చేయు బాధను నీవు దృషిట్ంపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దురామ్రుగ్లు తమకంటె ఎకుక్వ 

నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకునాన్వు? 

లూకా 13:26 => ఆయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని ఉతత్రము మీతో చెపుప్ను. అందుకు 

మీరు నీ సముఖమందు మేము తిని తార్గుచుంటిమే; నీవు మా వీధులలో బోధించితివే అని 

చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

లూకా 13:29 => మరియు జనులు తూరుప్నుండియు పడమటనుండియు ఉతత్రమునుండియు 

దకిష్ణమునుండియు వచిచ్, దేవుని రాజయ్మందు కూరుచ్ందురు. 

లూకా 13:30 => ఇదిగో కడపటి వారిలో కొందరు మొదటి వారగుదురు, మొదటివారిలో కొందరు 

కడపటి వారగుదురని చెపెప్ను. 

యోహాను 9:31 => దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభకుత్డై 

యుండి ఆయన చితత్ము చొపుప్న జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. 
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యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

1 కొరిందీయులకు 8:3 => ఒకడు దేవుని పేర్మించినయెడల అతడు దేవునికి ఎరుకైనవాడే. 

గలతీయులకు 4:9 => యిపుప్డు మీరు దేవునిని ఎరిగినవారును, మరివిశేషముగా దేవునిచేత 

ఎరుగబడినవారునై యునాన్రు గనుక, బలహీనమైనవియు నిష పర్యోజనమైనవియునైన మూల 

పాఠములతటుట్ మరల తిరుగనేల? మునుపటివలె మరల వాటికి దాసులైయుండ గోరనేల? 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

నెహెమాయ్ 7:64 => వీరి వంశావళులనుబటిట్ యెంచబడినవారిలో వారి పదుద్ పుసత్కమును వెదకగా 

అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవితుర్లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ 

వేరుపరచబడిరి. 

యెషయా 55:6 => యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన 

సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి.  

యిరిమ్యా 24:5 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్నదేమనగా వారికి 

మేలుకలుగవలెనని ఈ సథ్లమునుండి నేను కలీద్యుల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదులను, ఒకడు 

ఈ మంచి అంజూరపు పండల్ను లక్షయ్పెటుట్నటుల్ లక్షయ్పెటుట్చునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 20:31 => నేటివరకును మీరు అరప్ణలను అరిప్ంచి మీ కుమారులను అగిన్గుండ 

దాటించునపుప్డు, మీరు పెటుట్కొనిన విగర్హములనిన్టికి పూజజేసి అపవితుర్లగుచునాన్రే; 

ఇశార్యేలీయులారా, నాయొదద్ మీరు విచారణ చేయుదురా? నా జీవముతోడు నావలన ఆలోచన మీకు 

దొరుకదు; ఇదే పర్భువైన యెహోవా వాకుక్ 

హోషేయ 8:4 => నాకు అనుకూలులుకాని రాజులను వారు నియమించుకొని యునాన్రు, నేనెరుగని 

అధిపతులను తమకుంచుకొని యునాన్రు, విగర్హ నిరామ్ణమందు తమ వెండి బంగార ములను 

వినియోగించుటచేత వాటిని పోగొటుట్కొని యునాన్రు. 
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జెకరాయ్ 7:13 => కావున సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నేను 

పిలిచినపుప్డు వారు ఆలకింపకపోయిరి గనుక వారు పిలిచినపుప్డు నేను ఆలకింపను. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

హెబీర్యులకు 12:17 => ఏశావు ఆ తరువాత ఆశీరావ్దము పొందగోరి కనీన్ళుల్ విడుచుచు 

దానికోసరము శర్దధ్తో వెదకినను, మారుమనసుస్పొంద నవకాశము దొరకక విసరిజ్ంపబడెనని 

మీరెరుగుదురు. 

వచనము 16 

అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళిల్ వాటితో వాయ్పారము చేసి, మరి అయిదు తలాంతులు 

సంపాదించెను. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 
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మతత్యి 24:43 => ఏ జామున దొంగవచుచ్నో యింటి యజమానునికి తెలిసియుండినయెడల 

అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కనన్ము వేయనియయ్డని మీరెరుగుదురు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31 => కావున నేను మూడు సంవతస్రములు రాతిర్ంబగళుల్ కనీన్ళుల్ 

విడుచుచు పర్తి మనుషుయ్నికి మానక బుదిధ్ చెపిప్తినని మీరు జాఞ్పకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి. 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 
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2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

యెహెజేక్లు 1:26 => వాటి తలల పైనునన్ ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన 

సింహాసనమువంటిదొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరసవ్రూపియగు 

ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను. 

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 24:36 => అయితే ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ మాతర్మే 

(యెరుగును) గాని, యే మనుషుయ్డైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

మతత్యి 24:44 => మీరనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుకనే మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడి. 

మతత్యి 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 
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మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 12:40 => మీరు అనుకొనని గడియలో మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్ను గనుక మీరును 

సిదధ్ముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2 => రాతిర్వేళ దొంగ ఏలాగు వచుచ్నో ఆలాగే పర్భువు దినము వచుచ్నని 

మీకు బాగుగా తెలియును. 

పర్కటన 3:2 => నీ కిర్యలు నా దేవుని యెదుట సంపూరణ్మైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక 

జాగరూకుడవై, చావనైయునన్ మిగిలినవాటిని బలపరచుము.  

పర్కటన 3:3 => నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము చేసికొని దానిని 

గైకొనుచు మారుమనసుస్ పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచెచ్దను; 

ఏ గడియను నీ మీదికి వచెచ్దనో నీకు తెలియనే తెలియదు. 

పర్కటన 14:7 => అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి; ఆయన తీరుప్తీరుచ్ 

గడియ వచెచ్ను గనుక ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును జలధారలను కలుగజేసిన వానికే 

నమసాక్రము చేయుడి అని గొపప్ సవ్రముతో చెపెప్ను 

వచనము 17 

ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 
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లూకా 19:12 => రాజకుమారుడొక రాజయ్ము సంపాదించుకొని మరల రావలెనని దూరదేశమునకు 

పర్యాణమై 

లూకా 19:13 => తన దాసులను పదిమందిని పిలిచి వారికి పది మినాలనిచిచ్ నేను వచుచ్వరకు 

వాయ్పారము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 20:9 => అంతట ఆయన పర్జలతో ఈ ఉపమానము చెపప్సాగెను ఒక మనుషుయ్డు దార్క్షతోట 

నాటించి, కాపులకు గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరముపోయి బహుకాలముండెను. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

లూకా 16:4 => ననున్ ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు పనినుండి తొలగించునపుప్డు వారు ననున్ తమ 

యిండల్లోనికి చేరుచ్కొనునటుల్ ఏమి చేయవలెనో నాకు తెలియుననుకొని, 

లూకా 16:5 => తన యజమానుని రుణసుథ్లలో ఒకొక్కక్ని పిలిపించి నీవు నా యజమానునికి ఎంత 

అచిచ్యునాన్వని మొదటివానినడిగెను. 

లూకా 16:6 => వాడు నూరు మణుగుల నూనె అని చెపప్గా నీవు నీ చీటి తీసికొని తవ్రగా కూరుచ్ండి 

యేబది మణుగులని వార్సికొమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:7 => తరువాత వాడు నీవు ఎంత అచిచ్యునాన్వని మరియొకని నడుగగా వాడు నూరు 

తూముల గోధుమలని చెపిప్నపుప్డు. వానితో నీవు నీ చీటి తీసికొని యెనుబది తూములని వార్సికొమమ్ని 

చెపెప్ను. 
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లూకా 16:8 => అనాయ్యసుథ్డైన ఆ గృహనిరావ్హకుడు యుకిత్గా నడుచుకొనెనని వాని 

యజమానుడు వాని మెచుచ్కొనెను. వెలుగు సంబంధులకంటె ఈ లోక సంబంధులు తమ 

తరమునుబటిట్ చూడగా యుకిత్పరులైయునాన్రు 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 

1 కొరిందీయులకు 4:1 => ఈలాగున కీర్సుత్ సేవకులమనియు, దేవుని మరమ్ముల విషయములో 

గృహనిరావ్హకులమనియు పర్తి మనుషుయ్డు మముమ్ను భావింపవలెను. 
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1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 12:4 => కృపావరములు నానా విధములుగా ఉనన్వి గాని ఆతమ్ యొకక్డే. 

1 కొరిందీయులకు 12:7 => అయినను అందరి పర్యోజనము కొరకు పర్తివానికి ఆతమ్ పర్తయ్క్షత 

అనుగర్హింపబడుచునన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 12:8 => ఏలాగనగా, ఒకనికి ఆతమ్ మూలముగా బుదిధ్ వాకయ్మును, 

మరియొకనికి ఆ ఆతమ్ననుసరించిన జాఞ్న వాకయ్మును, 

1 కొరిందీయులకు 12:9 => మరియొకనికి ఆ ఆతమ్వలననే విశావ్సమును, మరియొకనికి ఆ ఒకక్ 

ఆతమ్వలననే సవ్సథ్పరచు వరములను 

1 కొరిందీయులకు 12:10 => మరియొకనికి అదుభ్తకారయ్ములను చేయు శకిత్యు, మరియొకనికి 

పర్వచన వరమును, మరియొకనికి ఆతమ్ల వివేచనయు, మరియొకనికి నానావిధ భాషలును, మరి 

యొకనికి భాషల అరథ్ము చెపుప్ శకిత్యు అనుగర్హింపబడియునన్వి. 

1 కొరిందీయులకు 12:11 => అయినను వీటిననిన్టిని ఆ ఆతమ్ యొకడే తన చితత్ము చొపుప్న 

పర్తివానికి పర్తేయ్కముగా పంచి యిచుచ్చు కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయుచునాన్డు. 

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. 
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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. 

1 కొరిందీయులకు 12:23 => శరీరములో ఏ అవయవములు ఘనతలేనివని తలంతుమో ఆ 

అవయవములను మరి ఎకుక్వగా ఘనపరచుచునాన్ము. సుందరములు కాని మన అవయవములకు 

ఎకుక్వైన సౌందరయ్ము కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 12:24 => సుందరములైన మన అవయవములకు ఎకుక్వ సౌందరయ్మకక్రలేదు.  

1 కొరిందీయులకు 12:25 => అయితే శరీరములో వివాదములేక, అవయవములు ఒకదానినొకటి 

యేకముగా పరామరిశ్ంచులాగున, దేవుడు తకుక్వ దానికే యెకుక్వ ఘనత కలుగజేసి, శరీరమును 

అమరిచ్యునాన్డు. 

1 కొరిందీయులకు 12:26 => కాగా ఒక అవయవము శర్మపడునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ శర్మపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునపుప్డు అవయవములనిన్యు 

దానితోకూడ సంతోషించును. 

1 కొరిందీయులకు 12:27 => అటువలె, మీరు కీర్సుత్యొకక్ శరీరమైయుండి వేరు వేరుగా 

అవయవములై యునాన్రు 
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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? 

ఎఫెసీయులకు 4:11 => మనమందరము విశావ్స విషయములోను దేవుని కుమారునిగూరిచ్న జాఞ్న 

విషయములోను ఏకతవ్ముపొంది సంపూరణ్ పురుషులమగువరకు,  

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:11 => ఒకడు బోధించినయెడల దైవోకుత్లను బోధించునటుట్ బోధింపవలెను; ఒకడు 

ఉపచారము చేసినయెడల దేవుడు అనుగర్హించు సామరథ్య్మునొంది చేయవలెను. ఇందువలన దేవుడు 

అనిన్టిలోను యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మహిమపరచబడును. యుగయుగములు మహిమయు పర్భావమును 

ఆయనకుండును గాక. ఆమేన . 

యెహెజేక్లు 46:17 => అయితే అతడు తన పనివారిలో ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల విడుదల 

సంవతస్రమువరకే అది వాని హకైక్ తరువాత అధిపతికి మరలవచుచ్ను; అపుప్డు అతని కుమారులు 

అతని సావ్సథ్య్మునకు మాతర్ము హకుక్దారులగుదురు. 

మతత్యి 3:2 => పరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది, మారుమనసుస్ పొందుడని యూదయ 

అరణయ్ములో పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 
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మతత్యి 20:1 => ఏలాగనగా పరలోకరాజయ్ము ఒక ఇంటి యజమానుని పోలియునన్ది. అతడు తన 

దార్క్షతోటలో పనివారిని కూలికి పెటుట్కొనుటకు పొర్దుద్న బయలుదేరి 

మతత్యి 22:2 => పరలోకరాజయ్ము, తన కుమారునికి పెండిల్విందు చేసిన యొక రాజును 

పోలియునన్ది. 

మారుక్ 12:1 => ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు 

దార్క్షతోట నాటించి, దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు 

దానిని గుతత్కిచిచ్ దేశాంతరము పోయెను. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

1 కొరిందీయులకు 7:31 => ఈ లోకము అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనటుట్ను 

ఉండవలెను; ఏలయనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచునన్ది. 

1 తిమోతి 4:14 => పెదద్లు హసత్నికేష్పణము చేయగా పర్వచన మూలమున నీకు అనుగర్హింపబడి 

నీలో ఉనన్ వరమును అలక్షయ్ము చేయకుము. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 18 

అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళిల్, భూమి తర్వివ్ తన యజమానుని సొముమ్ దాచిపెటెట్ను. 
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మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

లూకా 12:48 => అయితే తెలియక దెబబ్లకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొదిద్ దెబబ్లే తగులును. 

ఎవనికి ఎకుక్వగా ఇయయ్బడెనో వానియొదద్ ఎకుక్వగా తీయజూతురు; మనుషుయ్లు ఎవనికి ఎకుక్వగా 

అపప్గింతురో వానియొదద్ ఎకుక్వగా అడుగుదురు 

లూకా 19:13 => తన దాసులను పదిమందిని పిలిచి వారికి పది మినాలనిచిచ్ నేను వచుచ్వరకు 

వాయ్పారము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:14 => అయితే అతని పటట్ణసుథ్లతని దేవ్షించి ఇతడు మముమ్ నేలుట మా కిషట్ములేదని 

అతని వెనుక రాయబారము పంపిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:8 => ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి 

సహోదరులును అరువది యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

మతత్యి 21:33 => మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమానుడొకడుండెను. అతడు 

దార్క్షతోట నాటించి, దాని చుటుట్ కంచె వేయించి, అందులో దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి, గోపురము 

కటిట్ంచి, కాపులకు దాని గుతత్కిచిచ్, దేశాంతరము పోయెను. 

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 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

1 కొరిందీయులకు 3:5 => అపొలోల్ ఎవడు? పౌలెవడు? పరిచారకులే గదా. ఒకొక్కక్రికి 

పర్భువనుగర్హించిన పర్కారము వారి దావ్రా మీరు విశవ్సించితిరి 
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1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

2 కొరిందీయులకు 10:13 => మేమైతే మేరకు మించి అతిశయపడము గాని మీరునన్ సథ్లము 

వరకును రావలెనని దేవుడు మాకు కొలిచి యిచిచ్న మేరకు లోబడియుండి అతిశయించుచునాన్ము. 

ఎఫెసీయులకు 4:7 => అయితే మనలో పర్తివానికిని కీర్సుత్ అనుగర్హించు వరము యొకక్ 

పరిమాణము చొపుప్న కృప యియయ్బడెను. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 19 

బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచిచ్ వారియొదద్ లెకక్ చూచుకొనెను. 

2 సమూయేలు 7:1 => యెహోవా నలుదికుక్ల అతని శతుర్వులమీద అతనికి విజయమిచిచ్ అతనికి 

నెమమ్ది కలుగజేసిన తరువాత రాజుతన నగరియందు కాపురముండి నాతానను పర్వకత్ను పిలువనంపి 

2 సమూయేలు 7:2 => నేను దేవదారు మార్నుతో కటిట్న నగరియందు వాసము చేయుచుండగా 

దేవుని మందసము డేరాలో నిలిచియునన్దనగా 

2 సమూయేలు 7:3 => నాతాను యెహోవా నీకు తోడుగా నునాన్డు, నీకు తోచినదంతయు 

నెరవేరుచ్మనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:1 => దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను 

అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను 
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1 దినవృతాత్ంతములు 13:2 => ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన 

కలిగినయెడల ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును 

తమ పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో 

కూడుకొనునటుల్ వారియొదద్కు పంపి 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:3 => మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; 

సౌలు దినములలో దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 22:1 => మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని 

ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 26:32 => పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల 

ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల 

విషయములోను రాజకారయ్ముల విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషే ష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని నియమించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2 => అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా 

సహోదరులారా, నా జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన 

దేవుని పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:3 => అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు 

గనుక నీవు నా నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:4 => ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను, ఆయన 

యూదాగోతర్మును, యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో 

ననున్ను ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా 

నియమించియునాన్డు. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:5 => యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, 

అయితే ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:6 => నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా 

ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా 

ఆవరణములను కటిట్ంచును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:7 => మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా 

ఆజఞ్లను నా నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 

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 28:9 => సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా 

అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:10 => పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై 

యెహోవా నినున్ కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:11 => అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును 

బొకక్సపు శాలలకును మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా 

మందిరపు ఆవరణములకును 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:12 => వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు 

బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను 

తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు అపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:13 => మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల 

పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల 

పటీ ట్యును దావీదు అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:14 => మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు 

కావలసిన వెండి ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు 

అతనికపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును 

ఒకొక్కక్ దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, 

వెండి దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:16 => సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును 

ఎతుత్ పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:17 => ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత 

అచచ్ బంగారమును, బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:18 => ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన 

బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ 

కెరూబుల వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:19 => ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ 

మచుచ్ల పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 28:20 => మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో 

చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, 

వెరవకుండుము, నా దేవుడైన యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న 

పనియంతయు నీవు ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:21 => దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును 

వంతుల పర్కారము ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదుధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా 

పనులయందు పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును 

జనులందరును నీకు సహాయులగుదురు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:1 => తరువాత రాజైన దావీదు సరవ్సమాజముతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

దేవుడు కోరుకొనిన నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు, 

కటట్బోవు ఆలయము మనుషుయ్నికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొపప్ది. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:2 => నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన 

బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, 

కఱఱ్పనికి కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, 

మికిక్లి వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:3 => మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత 

నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన 

బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:4 => గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, 

వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును 

పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:5 => ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్వారెవరైన మీలో ఉనాన్రా? 
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1 దినవృతాత్ంతములు 29:6 => అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు 

అధిపతులును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును 

కలసి 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:7 => మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల 

బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని 

ముపప్దియారువేల మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:8 => తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు 

బొకక్సముమీదనునన్ గెరో ష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:9 => వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు 

ఆలాగు మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:10 => రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము 

పూరణ్ముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల 

దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు సోత్తార్రు హ్డవు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:11 => యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ 

వశము; మహాతమ్య్మును పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; 

యెహోవా, రాజయ్ము నీది, నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:12 => ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు 

సమసత్మును ఏలువాడవు, బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి 

బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:13 => మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, 

పర్భావముగల నీ నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 
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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. 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:9 => దేవా యెహోవా, నీవు నా తండిర్యైన దావీదునకు చేసిన 

వాగాద్నమును సిథ్రపరచుము; నేల ధూళియంత విసాత్రమైన జనులమీద నీవు ననున్ రాజుగా 

నియమించియునాన్వు 

2 దినవృతాత్ంతములు 1:10 => ఈ నీ గొపప్ జనమునకు నాయ్యము తీరచ్ శకిత్గలవాడెవడు? నేను 

ఈ జనులమధయ్ను ఉండి కారయ్ములను చకక్పెటుట్నటుల్ తగిన జాఞ్నమును తెలివిని నాకు 

దయచేయుము. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:8 => పర్వకత్యైన ఓదేదు పర్వచించిన యీ మాటలు ఆసా వినినపుప్డు 

అతడు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యూదా బెనాయ్మీనీయుల దేశమంతటినుండియు, ఎఫార్యిము మనయ్ములో 

తాను పటుట్కొనిన పటట్ణములలోనుండియు హేయములైన విగర్హములనిన్టిని తీసివేసి, యెహోవా 

మంటపము ఎదుటనుండు యెహోవా బలిపీఠమును మరల కటిట్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:9 => యూదా వారినందరిని బెనాయ్మీనీయులనందరిని, ఎఫార్యిము 

మనషే ష్ షిమోయ్ను గోతర్సాథ్నములలోనుండి వచిచ్ వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులను సమకూరెచ్ను. 

అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండుట చూచి ఇశార్యేలువారిలోనుండి విసాత్రమైన 

జనులు అతని పక్షము చేరిరి. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 15:10 => ఆసా యేలుబడియందు పదునైదవ సంవతస్రమున మూడవ 

నెలను వారు యెరూషలేములో కూడి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:11 => తాము తీసికొనివచిచ్న కొలల్సొముమ్లోనుండి ఆ దినమున 

ఏడువందల యెదుద్లను ఏడువేల గొఱఱ్లను యెహోవాకు బలులుగా అరిప్ంచి 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:12 => పూరణ్హృదయముతోను పూరాణ్తమ్తోను తమ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవాయొదద్ తాము విచారణ చేయుదుమనియు 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:13 => పినన్లేగాని పెదద్లేగాని పురుషులేగాని సతరీలే గాని ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విచారణ చేయనివారికందరికిని మరణము విధించుదుమనియు నిషక్రష్ 

చేసికొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:14 => వారు ఎలుగెతిత్ బొబబ్లిడుచు, మేళములతోను బూరల 

నాదముతోను భేరీధవ్నులతోను యెహోవా సనిన్ధిని పర్మాణము చేసిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:15 => ఈలాగు పర్మాణము చేయబడగా యూదావారందరును 

సంతోషించిరి; వారు పూరణ్హృదయముతో పర్మాణముచేసి పూరణ్మనసుస్తో ఆయనను వెదకియుండిరి 

గనుక యెహోవా వారికి పర్తయ్క్షమై చుటుట్నునన్ దేశసుథ్లతో యుదధ్ములు లేకుండ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:3 => యెహోవా అతనికి సహాయుడై యుండగా యెహోషాపాతు తన 

తండిర్యైన దావీదు పార్రంభదినములలో నడచిన మారగ్మందు నడచుచు 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:4 => బయలు దేవతను ఆశర్యింపక తన తండిర్ దేవుని ఆశర్యించుచు, 

ఇశార్యేలువారి చరయ్లను వెంబడింపక ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి నడిచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:5 => కాబటిట్ యెహోవా అతనిచేత రాజయ్మును సిథ్రపరచెను, 

యూదావారందరును యెహోషాపాతునకు పనున్ ఇచుచ్చుండిరి, అతనికి ఐశవ్రయ్మును ఘనతయు 

మెండుగా కలిగెను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 17:6 => యెహోవా మారగ్ములయందు నడుచుకొనుటకు అతడు తన 

మనసుస్ను దృఢపరచుకొనినవాడై ఉనన్త సథ్లములను దేవతాసత్ంభములను యూదాలోనుండి 

తీసివేసెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:7 => తన యేలుబడియందు మూడవ సంవతస్రమున యూదా 

పటట్ణములలో జనులకు ధరమ్శాసత్రమును బోధించుటకై అతడు పెదద్లైన బెనహ్యీలును ఓబదాయ్ను 

జెకరాయ్ను నెతనేలును మీకాయాను 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:8 => షెమయా నెతనాయ్ జెబదాయ్ అశాహేలు షెమిరామోతు 

యెహోనాతాను అదోనీయా టోబీయా టోబదోనీయా అను లేవీయులను, యాజకులైన ఎలీషామాను 

యెహోరామును బంపెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 17:9 => వారు యెహోవా ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును చేతపుచుచ్కొని 

యూదావారిమధయ్ పర్కటన చేయుచు, యూదా పటట్ణములనిన్టను సంచరించుచు జనులకు 

బోధించిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:4 => యెహోషాపాతు యెరూషలేములో నివాసముచేయుచు 

బేయేరె ష్బానుండి ఎఫార్యిము మనయ్మువరకు జనులమధయ్ను సంచరించుచు, వారి పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా వైపునకు వారిని మళిల్ంచెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:5 => మరియు అతడు ఆ యా పటట్ణములలో, అనగా దేశమందు 

యూదావారునన్ బురుజులుగల పటట్ణములనిన్టిలో నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించి వారికీలాగున 

ఆజాఞ్పించెను 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:6 => మీరు యెహోవా నియమమును బటిట్యే గాని మనుషుయ్ల 

నియమమునుబటిట్ తీరుప్ తీరచ్వలసినవారు కారు; ఆయన మీతో కూడ నుండును గనుక మీరు తీరుచ్ 

తీరుప్ బహు జాగర్తత్గా చేయుడి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:7 => యెహోవా భయము మీమీద ఉండునుగాక; హెచచ్రికగానుండి 

తీరుప్ తీరుచ్డి; మన దేవుడైన యెహోవాయందు దౌషట్య్ములేదు,ఆయన పక్షపాతికాడు, లంచము 

పుచుచ్కొనువాడు కాడు. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 19:8 => మరియు తాను యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నిరణ్యించిన నాయ్యమును జరిగించుటకును , సందేహాంశములను పరిషక్రించుటకును , 

యెహోషాపాతు లేవీయులలోను యాజకులలోను ఇశార్యేలీయుల పితరుల యిండల్ పెదద్లలోను 

కొందరిని నియమించి 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:9 => వారికీలాగున ఆజాఞ్పించెను యెహోవాయందు భయభకుత్లు 

కలిగినవారై, నమమ్కముతోను యథారథ్ మనసుస్తోను మీరు పర్వరిత్ంపవలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 19:10 => నరహతయ్ను గూరిచ్యు, ధరమ్శాసత్రమును గూరిచ్యు, ధరమ్మును 

గూరిచ్యు, కటట్డలను గూరిచ్యు, నాయ్యవిధులను గూరిచ్యు,ఆ యా పటట్ణములలో నివసించు మీ 

సహోదరులు తెచుచ్ ఏ సంగతినేగాని మీరు విమరిశ్ంచునపుప్డు, మీమీదికిని మీ సహోదరులమీదికిని 

కోపము రాకుండునటుల్ వారు యెహోవా దృషిట్కి ఏ అపరాధమును చేయకుండ వారిని హెచచ్రిక 

చేయవలెను; మీరాలాగు చేసినయెడల అపరాధులు కాకయుందురు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:15 => మరియు యెహోవా మందిరమునుండి అనుయ్ల దేవతలను 

విగర్హమును తీసివేసి, యెరూషలేమునందును యెహోవా మందిర పరవ్తమునందును తాను కటిట్ంచిన 

బలిపీఠములనిన్టిని తీసి పటట్ణము బయటికి వాటిని లాగివేయించెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 33:16 => ఇదియుగాక అతడు యెహోవా బలిపీఠమును బాగుచేసి, దానిమీద 

సమాధాన బలులను కృతజఞ్తారప్ణలను అరిప్ంచుచు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను 

సేవించుడని యూదా వారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 34:1 => యోషీయా యేలనారంభించినపుప్డు ఎనిమిదేండల్వాడై 

యెరూషలేములో ముపప్ది యొక సంవతస్రము ఏలెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:27 => అతడు చేసిన సమసత్ కిర్యలనుగూరిచ్యు ఇశార్యేలు 

యూదారాజుల గర్ంథమందు వార్యబడియునన్ది. 

నెహెమాయ్ 5:14 => మరియు నేను యూదా దేశములో వారికి అధికారిగా నిరణ్యింపబడిన కాలము 

మొదలుకొని, అనగా అరత్హషసత్ రాజు ఏలుబడియందు ఇరువదియవ సంవతస్రము మొదలుకొని 

ముపప్ది రెండవ సంవతస్రము వరకు పండెర్ండు సంవతస్రములు అధికారికి రావలసిన సొముమ్ను 

నేనుగాని నా బంధువులుగాని తీసికొనలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:15 => అయితే నాకు ముందుగా నుండిన అధికారులు జనులయొదద్నుండి ఆహారమును 

దార్కాష్రసమును నలువది తులముల వెండిని తీసికొనుచు వచిచ్రి; వారి పనివారు సహా జనుల మీద 

భారము మోపుచు వచిచ్రి, అయితే దేవుని భయముచేత నేనాలాగున చేయలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:16 => ఇదియుగాక నేను ఈ గోడ పని చేయగా నా పనివారును ఆ పనిచేయుచు 

వచిచ్రి. 

నెహెమాయ్ 5:17 => భూమి సంపాదించుకొనిన వారము కాము; నా భోజనపు బలల్యొదద్ మా 

చుటుట్నునన్ అనయ్జనులలో నుండి వచిచ్న వారు గాక యూదులును అధికారులును నూట ఏబదిమంది 

కూరుచ్ని యుండిరి. 

నెహెమాయ్ 5:18 => నా నిమితత్ము పర్తి దినము ఒక యెదుద్ను శేర్షఠ్మైన ఆరు గొఱఱ్లును సిదధ్ము 

చేయబడెను. ఇవియుగాక కోళల్ను, పదిరోజులకు ఒకమారు నానావిధమైన దార్కాష్రసములను సిదధ్ము 

చేసితిని. ఈ పర్కారముగా చేసినను ఈ జనుల దాసతవ్ము బహు కఠినముగా ఉండినందున అధికారికి 

రావలసిన సొముమ్ను నేను అపేకిష్ంపలేదు. 

నెహెమాయ్ 5:19 => నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు 

కలుగునటుల్గా ననున్ దృషిట్ంచుము. 
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యెషయా 23:18 => వేశయ్ జీతముగా ఉనన్దాని వరత్కలాభము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును అది 

కూరచ్బడదు ధననిధిలో వేయబడదు యెహోవా సనిన్ధిని నివసించువారికి సంతుషిట్ ఇచుచ్ 

భోజనమునకును పర్శసత్ వసత్రములకును ఆ పటట్ణపు లాభము ఆధారముగా నుండును.  

యెషయా 49:23 => రాజులు నినున్ పోషించు తండుర్లుగాను వారి రాణులు నీకు పాలిచుచ్ 

దాదులుగాను ఉండెదరు వారు భూమిమీద సాగిలపడి నీకు నమసాక్రము చేసెదరు నీ పాదముల 

ధూళి నాకెదరు. అపుప్డు నేను యెహోవాననియు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనువారు అవమానము 

నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు.  

యెషయా 60:5 => నీవు చూచి పర్కాశింతువు నీ గుండె కొటుట్కొనుచు ఉపొప్ంగును 

సముదర్వాయ్పారము నీ వైపు తిర్పప్బడును జనముల ఐశవ్రయ్ము నీయొదద్కు వచుచ్ను. 

యెషయా 60:6 => ఒంటెల సమూహము మిదాయ్ను ఏయిఫాల లేత ఒంటెలును నీ దేశముమీద 

వాయ్పించును వారందరు షేబనుండి వచెచ్దరు బంగారమును ధూపదర్వయ్మును తీసికొనివచెచ్దరు 

యెహోవా సోత్తర్ములను పర్కటించెదరు.  

యెషయా 60:7 => నీ కొరకు కేదారు గొఱఱ్మందలనిన్యు కూడుకొనును? నెబాయోతు పొటే ల్ళుల్ నీ 

పరిచరయ్కు ఉపయోగములగును అవి నా బలిపీఠముమీద అంగీకారములగును నా 

శృంగారమందిరమును నేను శృంగారించెదను.  

యెషయా 60:8 => మేఘమువలెను ఎగయు గువవ్లవలెను గూళల్కు ఎగసివచుచ్ వీరెవరు? 

యెషయా 60:9 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ ఆయన నినున్ శృంగారించినందున 

ఇశార్యేలు పరిశుదధ్దేవుని నామమునుబటిట్ దూరమునుండి నీ కుమారులను తమ వెండి 

బంగారములను తీసికొని వచుచ్టకు దీవ్పములు నాకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునన్వి తరీ ష్షు ఓడలు 

మొదట వచుచ్చునన్వి.  

యెషయా 60:10 => అనుయ్లు నీ పార్కారములను కటుట్దురు వారి రాజులు నీకు ఉపచారము 

చేయుదురు ఏలయనగా నేను కోపపడి నినున్ కొటిట్తినిగాని కటాకిష్ంచి నీ మీద జాలిపడుచునాన్ను.  

యెషయా 60:11 => నీయొదద్కు జనముల భాగయ్ము తేబడునటుల్ వారి రాజులు జయోతాస్హముతో 

రపిప్ంపబడునటుల్ నీ దావ్రములు రాతిర్ంబగళుల్ వేయబడక నితయ్ము తెరువబడియుండును.  
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యెషయా 60:12 => నినున్ సేవింపనొలల్ని జనమైనను రాజయ్మైనను నిలువదు అటిట్ జనములు 

నిరూమ్లము చేయబడును. 

యెషయా 60:13 => నా పరిశుదాధ్లయపు అలంకారము నిమితత్మై లెబానోను శేర్షఠ్మైన దేవదారు 

వృక్షములును సరళవృక్షములును గొంజిచెటుల్ను నీయొదద్కు తేబడును నేను నా పాదసథ్లమును 

మహిమపరచెదను.  

యెషయా 60:14 => నినున్ బాధించినవారి సంతానపువారు నీ యెదుటికి వచిచ్ సాగిలపడెదరు నినున్ 

తృణీకరించినవారందరు వచిచ్ నీ పాదములమీద పడెదరు. యెహోవా పటట్ణమనియు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుని సీయోననియు నీకు పేరు పెటెట్దరు.  

యెషయా 60:15 => నీవు విసరిజ్ంపబడుటనుబటిట్యు దేవ్షింపబడుటనుబటిట్యు ఎవడును నీ 

మారగ్మున దాటిపోవుటలేదు . నినున్ శాశవ్త శోభాతిశయముగాను బహు తరములకు 

సంతోషకారణముగాను చేసెదను.  

యెషయా 60:16 => యెహోవానగు నేను నీ రక్షకుడననియు బహు పరాకర్మముగల యాకోబు 

దేవుడనగు నీ విమోచకుడననియు నీకు తెలియబడునటుల్ నీవు జనముల పాలు కుడిచి రాజుల 

చంటిపాలు తార్గెదవు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:36 => దావీదు దేవుని సంకలప్ము చొపుప్న తన తరమువారికి సేవచేసి 

నిదిర్ంచి, 

రోమీయులకు 15:18 => ఏలాగనగా అనయ్జనులు విధేయులగునటుల్, వాకయ్ముచేతను, కిర్యచేతను, 

గురుతుల బలముచేతను, మహతాక్రయ్ముల బలముచేతను, పరిశుదాధ్తమ్ బలముచేతను కీర్సుత్ నాదావ్రా 

చేయించిన వాటిని గూరిచ్యే గాని మరి దేనినిగూరిచ్యు మాటలాడ తెగింపను.  

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:16 => నేను సువారత్ను పర్కటించుచునన్ను నాకు అతిశయ కారణము లేదు. 

సువారత్ను పర్కటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియునన్ది. అయోయ్, నేను సువారత్ను 

పర్కటింపకపోయినయెడల నాకు శర్మ. 
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1 కొరిందీయులకు 9:17 => ఇది నేనిషట్పడి చేసినయెడల నాకు జీతము దొరకును. 

ఇషట్పడకపోయినను గృహనిరావ్హకతవ్ము నాకు అపప్గింపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:18 => అటల్యితే నాకు జీతమేమి? నేను సువారత్ను పర్కటించునపుప్డు 

సువారత్యందు నాకునన్ అధికారమును పూరణ్ముగా వినియోగపరచుకొనకుండ సువారత్ను ఉచితముగా 

పర్కటించుటయే నా జీతము 

1 కొరిందీయులకు 9:19 => నేను అందరి విషయము సవ్తంతుర్డనైయునన్ను ఎకుక్వమందిని 

సంపాదించుకొనుటకై అందరికిని ననున్ నేనే దాసునిగా చేసికొంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:20 => యూదులను సంపాదించుకొనుటకు యూదులకు యూదునివలె 

ఉంటిని. ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవారిని సంపాదించుకొనుటకు నేను ధరమ్శాసత్రమునకు 

లోబడినవాడను కాకపోయినను, ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవానివలె ఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:21 => దేవుని విషయమై ధరమ్శాసత్రము లేనివాడను కానుగాని కీర్సుత్ విషయమై 

ధరమ్శాసత్రమునకు లోబడినవాడను. అయినను ధరమ్శాసత్రము లేనివారిని సంపాదించుకొనుటకు 

ధరమ్శాసత్రము లేనివారికి ధరమ్శాసత్రము లేనివానివలెఉంటిని. 

1 కొరిందీయులకు 9:22 => బలహీనులను సంపాదించుకొనుటకు బలహీనులకు బలహీనుడనైతిని. 

ఏ విధముచేతనైనను కొందరిని రకిష్ంపవలెనని అందరికి అనిన్విధముల వాడనైయునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 9:23 => మరియు నేను సువారత్లో వారితో పాలివాడనగుటకై దానికొరకే 

సమసత్మును చేయుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 
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1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

2 తిమోతి 2:6 => పాటుపడిన వయ్వసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచుచ్కొనవలసినవాడు. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

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 1:5 => 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.  

వచనము 20 

అపుప్డు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు 

అయిదు తలాంతులపప్గించితివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:19 => ఎటల్నగా యెహోవా అబార్హామునుగూరిచ్ చెపిప్నది అతనికి 

కలుగజేయునటుల్ తన తరువాత తన పిలల్లును తన యింటివారును నీతి నాయ్యములు జరిగించుచు, 

యెహోవా మారగ్మును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజాఞ్పించినటుల్ నేనతని నెరిగియునాన్ననెను. 

2 సమూయేలు 19:32 => బరిజ్లల్యి యెనుబది సంవతస్రముల వయసుస్కలిగి బహు ముసలివాడై 

యుండెను. అతడు అధిక ఐశవ్రయ్వంతుడు గనుక రాజు మహనయీములో నుండగా అతనికి భోజన 

పదారథ్ములను పంపించుచు వచెచ్ను. 

1 రాజులు 18:3 => అహాబు తన గృహనిరావ్హకుడగు ఓబదాయ్ను పిలిపించెను. ఈ ఓబదాయ్ 

యెహోవా యందు బహు భయభకుత్లు గలవాడై 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

2 రాజులు 4:8 => ఒక దినమందు ఎలీషా షూనేము పటట్ణమునకు పోగా అచచ్ట ఘనురాలైన 

యొక సతరీ భోజనమునకు రమమ్ని అతని బలవంతముచేసెను గనుక అతడు ఆ మారగ్మున వచిచ్నపుప్డెలల్ 

ఆమె యింట భోజనము చేయుచు వచెచ్ను. 

2 రాజులు 4:9 => కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మనయొదద్కు వచుచ్చు పోవుచునన్వాడు 

భకిత్గల దైవజనుడని నేనెరుగుదును. 

2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 
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యోబు 29:11 => నా సంగతి చెవినిబడిన పర్తివాడు ననున్ అదృషట్ వంతునిగా ఎంచెను. నేను 

కంటబడిన పర్తివాడు ననున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచెచ్ను. 

యోబు 29:12 => ఏలయనగా మొఱఱ్పెటిట్న దీనులను తండిర్లేనివారిని సహాయములేనివారిని నేను 

విడిపించితిని. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 29:17 => దురామ్రుగ్ల దవడపళల్ను ఊడగొటిట్తిని. వారి పళల్లోనుండి దోపుడుసొముమ్ను 

లాగివేసితిని. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 

యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 
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యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

యోబు 31:22 => నేనాలాగు చేయలేదు, నా బాలయ్ము మొదలుకొని దికుక్లేనివాడు 

తండిర్భావముతో ననున్ భావించి నాయొదద్ పెరిగెను. నా తలిల్ గరభ్మందు పుటిట్ననాటనుండి దికుక్లేని 

వానికి నేను మారగ్దరిశ్నైతిని. 

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. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

పర్సంగి 11:3 => మేఘములు వరష్ముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును; మార్ను 

దకిష్ణముగా పడినను ఉతత్రముగా పడినను అది పడిన చోటనే యుండును. 

పర్సంగి 11:4 => గాలిని గురుతు పటుట్వాడు వితత్డు, మేఘములను కనిపెటుట్వాడు కోయడు. 

పర్సంగి 11:5 => చూలాలి గరబ్మందు ఎముకలు ఏరీతిగా ఎదుగునది నీకు తెలియదు, గాలి యే 

తోర్వను వచుచ్నో నీవెరుగవు, ఆలాగునే సమసత్మును జరిగించు దేవుని కిర్యలను నీవెరుగవు. 

పర్సంగి 11:6 => ఉదయమందు వితత్నమును వితుత్ము, అసత్మయమందును నీ చేయి వెనుక 

తియయ్క వితుత్ము, అది ఫలించునో యిది ఫలించునో లేక రెండును సరిసమానముగా ఎదుగునో 

నీవెరుగవు. 

మారుక్ 14:3 => ఆయన బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట భోజనమునకు 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు ఒక సతరీ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రుబుడిడ్ తీసికొనివచిచ్, ఆ 

అతత్రుబుడిడ్ పగులగొటిట్ ఆ అతత్రు ఆయన తలమీద పోసెను. 
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మారుక్ 14:4 => అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అతత్రు ఈలాగు నషట్పరచనేల? 

మారుక్ 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:2 => అతడు తన యింటివారందరితో కూడ దేవునియందు భయభకుత్లు 

గలవాడైయుండి, పర్జలకు బహు ధరమ్ముచేయుచు ఎలల్పుప్డును దేవునికి పార్రథ్న చేయువాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:30 => ఆలాగున చేసి బరన్బా సౌలు అను వారిచేత పెదద్ల యొదద్కు 

దానిని పంపిరి. 

2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

గలతీయులకు 6:9 => మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక 

మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 

ఎఫెసీయులకు 5:16 => అజాఞ్నులవలె కాక, జాఞ్నులవలె నడుచుకొనునటుల్ జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. 

కొలొసస్యులకు 4:17 => మరియు పర్భువునందు నీకు అపప్గింపబడిన పరిచరయ్ను నెరవేరుచ్టకు 

దానిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుమని అరిఖ్పుప్తో చెపుప్డి. 
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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. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

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  

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 21 

అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా 

ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

సామెతలు 26:14 => ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును. 
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సామెతలు 26:15 => సోమరి పాతర్లో తన చెయియ్ ముంచును నోటియొదద్కు దాని తిరిగి యెతుత్ట 

కషట్మనుకొనును. 

సామెతలు 26:16 => హేతువులు చూపగల యేడుగురికంటె సోమరి తన దృషిట్కి తానే 

జాఞ్నిననుకొనును 

హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

హగగ్యి 1:3 => అందుకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

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. 

లూకా 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 

హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

2 రాజులు 7:8 => కాబటిట్ ఆ కుషఠ్ రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగమునొదద్కు వచిచ్ యొక 

గుడారము జొచిచ్ భోజనపానములు చేసి, అచచ్టనుండి వెండి బంగారములను బటట్లను 

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్, తిరిగివచిచ్ మరియొక గుడారము జొచిచ్ అచచ్టనుండి సొముమ్ 

ఎతిత్కొనిపోయి దాచిపెటిట్రి. 

వచనము 22 
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ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీవు నాకు రెండు తలాంతులపప్గించితివే 

అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

మతత్యి 18:23 => కావున పరలోకరాజయ్ము, తన దాసులయొదద్ లెకక్ చూచుకొనగోరిన యొక 

రాజును పోలియునన్ది. 

మతత్యి 18:24 => అతడు లెకక్ చూచుకొన మొదలుపెటిట్నపుప్డు, అతనికి పదివేల తలాంతులు 

అచిచ్యునన్ యొకడు అతనియొదద్కు తేబడెను. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:19 => ధనవంతుడొకడుండెను. అతడు ఊదారంగు బటట్లును సనన్పు నార వసత్రములును 

ధరించుకొని పర్తి దినము బహుగా సుఖపడుచుండువాడు. 

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 

లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 
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లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

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 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

లూకా 16:27 => అపుప్డతడు తండీర్, ఆలాగైతే నా కయిదుగురు సహోదరులునాన్రు. 

లూకా 16:28 => వారును ఈ వేదనకరమైన సథ్లమునకు రాకుండ వారికి సాక్షయ్మిచుచ్టకై నా తండిర్ 

యింటికి వాని పంపవలెనని నినున్ వేడుకొనుచునాన్ననెను. 

లూకా 16:29 => అందుకు అబార్హాము--వారియొదద్ మోషేయు పర్వకత్లును ఉనాన్రు; వారి మాటలు 

వినవలెనని అతనితో చెపప్గా 

లూకా 16:30 => అతడు తండిర్వైన అబార్హామా, ఆలాగు అనవదుద్; మృతులలోనుండి ఒకడు 

వారియొదద్కు వెళిల్నయెడల వారు మారుమనసుస్ పొందుదురని చెపెప్ను. 

లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

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. 
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రోమీయులకు 14:9 => తాను మృతులకును సజీవులకును పర్భువైయుండుటకు ఇందునిమితత్మే 

గదా కీర్సుత్ చనిపోయి మరల బర్దికెను. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 3:12 => ఎవడైనను ఈ పునాదిమీద బంగారము, వెండి, వెలగల రాళుల్, కఱఱ్, 

గడిడ్, కొయయ్కాలు మొదలైనవాటితో కటిట్నయెడల, 

1 కొరిందీయులకు 3:13 => వాని వాని పని కనబడును, ఆ దినము దానిని తేటపరచును, అది 

అగిన్చేత బయలుపరచబడును. మరియు వాని వాని పని యెటిట్దో దానిని అగిన్యే పరీకిష్ంచును. 

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 3:15 => ఒకని పని కాలిచ్వేయబడినయెడల వానికి నషట్ము కలుగును; అతడు 

తనమటుట్కు రకిష్ంపబడును గాని అగిన్లోనుండి తపిప్ంచుకొనన్టుట్ రకిష్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

యాకోబు 3:1 => నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీరుప్ పొందుదుమని 

తెలిసికొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండుడి. 

ఆదికాండము 40:20 => మూడవ దినమందు జరిగినదేమనగా, ఆ దినము ఫరో జనమ్దినము గనుక 

అతడు తన సేవకులకందరికి విందు చేయించి వారి నడుమ పానదాయకుల అధిపతి తలను 

భక్షయ్కారుల అధిపతి తలను పైకెతిత్ 
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మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మారుక్ 13:32 => ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, 

పరలోకమందలి దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

లూకా 19:15 => అతడా రాజయ్ము సంపాదించుకొని తిరిగివచిచ్నపుప్డు, పర్తివాడును 

వాయ్పారమువలన ఏమేమి సంపాదించెనో తెలిసికొనుటకై తాను సొమిమ్చిచ్న దాసులను తనయొదద్కు 

పిలువుమని ఆజాఞ్పించెను. 

వచనము 23 

అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా 

ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో పాలు 

పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

లూకా 19:16 => మొదటివాడాయన యెదుటికి వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన పది మినాలు 

లభించెనని చెపప్గా 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24 => అయితే దేవుని కృపా సువారత్నుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టయందు నా 

పరుగును, నేను పర్భువైన యేసువలన పొందిన పరిచరయ్ను, తుదముటిట్ంపవలెనని నా పార్ణమును 

నాకెంత మాతర్మును పిర్యమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు 
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1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  

కొలొసస్యులకు 1:29 => అందునిమితత్ము నాలో బలముగా, కారయ్సిదిధ్ కలుగజేయు ఆయన 

కిర్యాశకిత్నిబటిట్ నేను పోరాడుచు పర్యాసపడుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

2 తిమోతి 4:2 => వాకయ్మును పర్కటించుము; సమయమందును అసమయమందును 

పర్యాసపడుము; సంపూరణ్మైన దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గదిద్ంచుము బుదిధ్ 

చెపుప్ము. 

2 తిమోతి 4:3 => ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురదచెవులు గలవారై తమ 

సవ్కీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని, 

2 తిమోతి 4:4 => సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచుచ్ను. 

2 తిమోతి 4:5 => అయితే నీవు అనిన్ విషయములలో మితముగా ఉండుము, శర్మపడుము, 

సువారిత్కుని పని చేయుము, నీ పరిచరయ్ను సంపూరణ్ముగా జరిగించుము. 

2 తిమోతి 4:6 => నేనిపుప్డే పానారప్ణముగ పోయబడుచునాన్ను, నేను వెడలిపోవు కాలము 

సమీపమైయునన్ది. 

2 తిమోతి 4:7 => మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడముటిట్ంచితిని, విశావ్సము 

కాపాడుకొంటిని. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 
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సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 25:10 => వారు కొనబోవుచుండగా పెండిల్కుమారుడు వచెచ్ను, అపుప్డు సిదధ్పడి 

యునన్వారు అతనితో కూడ పెండిల్విందుకు లోపలికిపోయిరి; 

లూకా 12:37 => పర్భువు వచిచ్ యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు 

ధనుయ్లు; అతడు నడుము కటుట్కొని వారిని భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండబెటిట్, తానే వచిచ్ వారికి 

ఉపచారము చేయునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:42 => పర్భువు ఇటల్నెను తగిన కాలమున పర్తివానికి ఆహారము పెటుట్టకు, 

యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునటిట్ నమమ్కమైన బుదిధ్గల గృహనిరావ్హకుడెవడు? 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

వచనము 24 

తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట కోయువాడవును, 

చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:20 => హిజిక్యా యూదా దేశమంతటను ఈలాగున జరిగించి, తన 

దేవుడైన యెహోవా దృషిట్కి అనుకూలముగాను యథారథ్ముగాను నమమ్కముగాను పనిచేయుచు 

వచెచ్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 31:21 => తన దేవుని ఆశర్యించుటకై దేవుని మందిర సేవ విషయమందేమి 

ధరమ్శాసత్ర విషయమందేమి ధరమ్మంతటి విషయమందేమి తాను ఆరంభించిన పర్తి పని అతడు 

హృదయపూరవ్కముగా జరిగించి వరిధ్లెల్ను. 
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లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

రోమీయులకు 2:29 => అయితే అంతరంగమందు యూదుడైనవాడే యూదుడు. మరియు సునన్తి 

హృదయ సంబంధమైనదై ఆతమ్యందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగునది కాదు. అటిట్వానికి 

మెపుప్ మనుషుయ్లవలన కలుగదు దేవుని వలననే కలుగును 

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 5:9 => కావున దేహమందునన్ను దేహమును విడిచినను, ఆయన కిషుట్లమై 

యుండవలెనని మిగుల అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

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. 

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 
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మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

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. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:44 => అతడు తనకు కలిగినదానియంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 22:28 => నా శోధనలలో నాతో కూడ నిలిచియునన్వారు మీరే; 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 
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పర్కటన 2:10 => ఇదిగో మీరు శోధింపబడునటుల్ అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో 

వేయింపబోవుచునాన్డు; పది దినములు శర్మ కలుగును; మరణము వరకు నమమ్కముగా ఉండుము. 

నేను నీకు జీవకిరీటమిచెచ్దను. 

పర్కటన 2:26 => నేను నా తండిర్వలన అధికారము పొందినటుట్ జయించుచు, అంతము వరకు నా 

కిర్యలు జాగర్తత్గా చేయువానికి జనులమీద అధికారము ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 2:27 => అతడు ఇనుప దండముతో వారిని ఏలును; వారు కుమమ్రవాని పాతర్లవలె 

పగులగొటట్బడుదురు; 

పర్కటన 2:28 => మరియు అతనికి వేకువ చుకక్ను ఇచెచ్దను. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

యోహాను 12:26 => ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు నేను ఎకక్డ 

ఉందునో అకక్డ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల నా తండిర్ అతని 

ఘనపరచును. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 
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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. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:23 => ఈ రెంటి మధయ్ను ఇరుకున బడియునాన్ను. నేను వెడలిపోయి కీర్సుత్తో 

కూడ నుండవలెనని నాకు ఆశయునన్ది, అది నాకు మరి మేలు. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

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 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

నెహెమాయ్ 7:2 => నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హననాయ్కును 

యెరూషలేముపైన అధికారము ఇచిచ్తిని. హననాయ్ నమమ్కమైన మనుషుయ్డు, అందరికంటె ఎకుక్వగా 

దేవుని యెదుట భయభకుత్లు గలవాడు. 

కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 
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సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

సామెతలు 31:25 => బలమును ఘనతయు ఆమెకు వసత్రములు ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై 

నిరభ్యముగా ఉండును. 

యెషయా 57:2 => వారు విశార్ంతిలో పర్వేశించుచునాన్రు తమకు సూటిగానునన్ మారగ్మున 

నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశర్మించుచునాన్రు. 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

లూకా 19:17 => అతడు భళా, మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమమ్కముగా ఉంటివి గనుక 

పది పటట్ణములమీద అధికారివై యుండుమని వానితో చెపెప్ను. 

యోహాను 5:44 => అదివ్తీయ దేవునివలన వచుచ్ మెపుప్ను కోరక యొకనివలన ఒకడు మెపుప్ 

పొందుచునన్ మీరు ఏలాగు నమమ్గలరు? నేను తండిర్యొదద్ మీమీద నేరము మోపుదునని తలంచకుడి; 

రోమీయులకు 5:2 => మరియు ఆయనదావ్రా మనము విశావ్సమువలన ఈ కృపయందు 

పర్వేశముగల వారమై, అందులో నిలిచియుండి, దేవుని మహిమనుగూరిచ్న నిరీక్షణనుబటిట్ 

అతిశయపడుచునాన్ము. 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

1 కొరిందీయులకు 3:14 => పునాదిమీద ఒకడు కటిట్న పని నిలిచినయెడల వాడు జీతము 

పుచుచ్కొనును. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:17 => ఇందునిమితత్ము పర్భువునందు నాకు పిర్యుడును నమమ్కమైన నా 

కుమారుడునగు తిమోతిని మీయొదద్కు పంపియునాన్ను. అతడు కీర్సుత్నందు నేను నడుచుకొను 
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విధమును, అనగా పర్తి సథ్లములోను పర్తి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును, మీకు జాఞ్పకము 

చేయును. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

కొలొసస్యులకు 1:7 => ఎపఫార్ అను మా పిర్యుడైన తోడి దాసునివలన మీరు ఈ సంగతులను 

నేరుచ్కొంటిరి. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:14 => మీరీలాగున రకిష్ంపబడి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ 

మహిమను పొందవలెనని, ఆయన మా సువారత్వలన మిముమ్ను పిలిచెను. 

1 తిమోతి 3:13 => పరిచారకులై యుండి ఆ పనిని బాగుగా నెరవేరిచ్నవారు మంచి పదవిని 

సంపాదించుకొని కీర్సుత్యేసు నందలి విశావ్సమందు బహు ధైరయ్ము గలవారగుదురు. 

హెబీర్యులకు 3:5 => ముందు చెపప్బోవు సంగతులకు సాకాష్య్రథ్ముగా మోషే పరిచారకుడైయుండి 

దేవుని యిలల్ంతటిలో నమమ్కముగా ఉండెను. 

యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 

వచనము 25 
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గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది నీవు తీసికొనుమని 

చెపెప్ను. 

లూకా 19:18 => అంతట రెండవవాడు వచిచ్ అయాయ్, నీ మినావలన అయిదు మినాలు 

లభించెననగా 

లూకా 19:19 => అతడు నీవును అయిదు పటట్ణములమీద ఉండుమని అతనితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 12:6 => మనకనుగర్హింపబడిన కృప చొపుప్న వెవేవ్రు కృపావరములు 

కలిగినవారమై యునాన్ము గనుక, 

రోమీయులకు 12:7 => పర్వచనవరమైతే విశావ్స పరిమాణము చొపుప్న పర్వచింతము; 

పరిచరయ్యైతే పరిచరయ్లోను, 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 
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2 కొరిందీయులకు 8:12 => మొదట ఒకడు సిదధ్మైన మనసుస్ కలిగియుంటే శకిత్కి మించి కాదు 

గాని కలిమి కొలదియే యిచిచ్నది పీర్తికరమవును. 

సామెతలు 27:18 => అంజూరపు చెటుట్ను పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని 

మనిన్ంచువాడు ఘనతనొందును. 

వచనము 26 

అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను వితత్నిచోట 

కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

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 12:41 => ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో 

డబుబ్లు వేయుట చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ 

వేయుచుండిరి. 

మారుక్ 12:42 => ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  

మారుక్ 12:43 => ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ 

బీద విధవరాలు ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 12:44 => వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో 

తనకు కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

మారుక్ 14:9 => సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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కీరత్నలు 111:10 => యెహోవాయందలి భయము జాఞ్నమునకు మూలము ఆయన శాసనముల 

ననుసరించు వారందరు మంచి వివేకము గలవారు. ఆయనకు నితయ్ము సోత్తర్ము కలుగుచునన్ది. 

సామెతలు 22:29 => తన పనిలో నిపుణత గలవానిని చూచితివా? అలుప్లైనవారి యెదుట కాదు 

వాడు రాజుల యెదుటనే నిలుచును. 

మతత్యి 24:47 => అతడు తన యావదాసిత్మీద వానినుంచునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

యోహాను 17:24 => తండీర్, నేనెకక్డ ఉందునో అకక్డ నీవు నాకు అనుగర్హించినవారును 

నాతోకూడ ఉండవలెననియు, నీవు నాకు అనుగర్హించిన నా మహిమను వారు చూడవలెననియు 

కోరుచునాన్ను. జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే నీవు ననున్ పేర్మించితివి. 

1 కొరిందీయులకు 4:2 => మరియు గృహనిరావ్హకులలో పర్తివాడును నమమ్కమైనవాడైయుండుట 

అవశయ్ము. 

1 కొరిందీయులకు 4:5 => కాబటిట్ సమయము రాకమునుపు, అనగా పర్భువు వచుచ్వరకు, 

దేనినిగూరిచ్యు తీరుప్ తీరచ్కుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహసయ్ములను వెలుగులోనికి తెచిచ్ 

హృదయములలోని ఆలోచనలను బయలుపరచునపుప్డు, పర్తివానికిని తగిన మెపుప్ దేవుని వలన 

కలుగును. 

1 కొరిందీయులకు 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. 

2 కొరిందీయులకు 5:8 => ఇటుల్ ధైరయ్ము గలిగి యీ దేహమును విడిచిపెటిట్ పర్భువునొదద్ 

నివసించుటకు ఇషట్పడుచునాన్ము. 
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యాకోబు 2:8 => మెటుట్కు నీవలె నీ పొరుగువాని పేర్మించుమను లేఖనములో ఉనన్టిట్ పార్ముఖయ్మైన 

యీ ఆజఞ్ను మీరు నెరవేరిచ్నయెడల బాగుగనే పర్వరిత్ంచువారగుదురు. 

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 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

వచనము 27 

అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా 

సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

మతత్యి 20:12 => పగలంతయు కషట్పడి యెండబాధ సహించిన మాతో వారిని సమానము చేసితివే 

అని ఆ యింటి యజమానునిమీద సణుగుకొనిరి. 

యోబు 21:14 => వారు నీ మారగ్ములనుగూరిచ్న జాఞ్నము మాకకక్రలేదు నీవు మముమ్ను 

విడిచిపొమమ్ని దేవునితో చెపుప్దురు. 

యోబు 21:15 => మేము ఆయనను సేవించుటకు సరవ్శకుత్డగువాడెవడు? మేము ఆయననుగూరిచ్ 

పార్రథ్నచేయుటచేత మాకేమి లాభము కలుగును? అని వారు చెపుప్దురు 

యెషయా 58:3 => మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా పార్ణములను 

ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్షయ్పెటట్వు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ 

వాయ్పారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు  
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యిరిమ్యా 2:31 => ఈ తరము వారలారా, యెహోవా సెలవిచుచ్ మాట లక్షయ్పెటుట్డి నేను 

ఇశార్యేలునకు అరణయ్మువలెనైతినా? గాఢాంధకార దేశమువలెనైతినా? మేము సేవ్చఛ్గా 

తిరుగులాడువారమైతివిు; ఇకను నీయొదద్కు రామని నా పర్జలేల చెపుప్చునాన్రు?  

యిరిమ్యా 44:16 => మహా సమాజముగా కూడినవారును ఐగుపుత్ దేశమందలి పతోర్సులో 

కాపురముండు జనులందరును యిరీమ్యాకు ఈలాగు పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నీవు మాకు పర్కటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము, 

యిరిమ్యా 44:17 => మేము నీతో చెపిప్న సంగతులనిన్టిని నిశచ్యముగా నెరవేరచ్బోవుచునాన్ము; 

మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పటట్ణములలోను 

యెరూషలేము వీధులలోను చేసినటే ల్ ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినపుప్డు మాకు ఆహారము సమృదిధ్గా దొరికెను, మేము 

కేష్మముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు. 

యిరిమ్యా 44:18 => మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానారప్ణములు 

అరిప్ంపకయు మానినపప్టినుండి సమసత్ము మాకు తకుక్వైనది, మేము ఖడగ్ముచేతను కాష్మముచేతను 

కీష్ణించుచునాన్ము. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 18:26 => నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ 

మరణమునొందును; తాను పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 
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యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

మలాకీ 1:12 => అయితేయెహోవా భోజనపు బలల్ అపవితర్మనియు, దానిమీద ఉంచియునన్ 

భోజనము నీచమనియు మీరు చెపుప్చు దానిని దూషింతురు 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 3:14 => దేవునిసేవ చేయుట నిషఫ్లమనియు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొని సైనయ్ములకు 

అధిపతియగు యెహోవా సనిన్ధిని మనము దుఃఖాకార్ంతులుగా తిరుగుటవలన పర్యోజనమేమనియు, 

మలాకీ 3:15 => గరివ్షు ఠ్లు ధనుయ్లగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దురామ్రుగ్లు 

వరిధ్లుల్దురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

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 19:20 => అంతట మరియొకడు వచిచ్ అయాయ్, యిదిగో నీ మినా; 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 8:7 => ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసుస్ దేవునికి విరోధమైయునన్ది; అది 

దేవుని ధరమ్ శాసత్రమునకు లోబడదు, ఏమాతర్మును లోబడనేరదు. 

రోమీయులకు 9:20 => అవును గాని ఓ మనుషుయ్డా, దేవునికి ఎదురు చెపుప్టకు నీవెవడవు? 

ననెన్ందుకీలాగు చేసితివని రూపింపబడినది రూపించినవానితో చెపుప్నా? 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 1:27 => మీ గుడారములలో సణుగుచు యెహోవా మనయందు 

పగపటిట్నందున మనలను సంహరించునటుల్ అమోరీయులచేతికి మనలను అపప్గించుటకు ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మనలను రపిప్ంచియునాన్డు. 

1 రాజులు 20:40 => అయితే నీ దాసుడనైన నేను పనిమీద అకక్డకక్డ తిరుగుచుండగా వాడు 

కనబడకపోయెను. అపుప్డు ఇశార్యేలు రాజు నీకు నీవే తీరుప్ తీరుబ్కొంటివి గనుక నీవు చెపిప్నటుట్గానే 

నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియయ్గా 

1 దినవృతాత్ంతములు 13:12 => ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని 

మందసమును నాయొదద్కు నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

సామెతలు 20:4 => వితుత్లువేయు కాలమున సోమరి దునన్డు కోతకాలమున పంటనుగూరిచ్ వాడు 

విచారించునపుప్డు వానికేమియు లేకపోవును. 

యెహెజేక్లు 33:17 => అయినను నీ జనులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని 

యనుకొందురు; అయితే వారి పర్వరత్నయే గదా అనాయ్యమైనది? 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 11:13 => ఏలయనగా అటిట్వారు కీర్సుత్యొకక్ అపొసత్లుల వేషము 

ధరించుకొనువారైయుండి, దొంగ అపొసత్లులును మోసగాండర్గు పనివారునై యునాన్రు. 

వచనము 28 

ఆ తలాంతును వానియొదద్నుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవానికియుయ్డి. 
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2 సమూయేలు 6:9 => నేటికిని దానికి అదేపేరు. ఆ దినమున యెహోవా మందసము నాయొదద్ 

ఏలాగుండుననుకొని, దావీదు యెహోవాకు భయపడి 

2 సమూయేలు 6:10 => యెహోవా మందసమును దావీదు పురములోనికి తనయొదద్కు 

తెపిప్ంపనొలల్క గితీత్యుడగు ఓబేదెదోము ఇంటివరకు తీసికొని అచచ్ట ఉంచెను. 

సామెతలు 26:13 => సోమరి దారిలో సింహమునన్దనును వీధిలో సింహమునన్దనును. 

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

రోమీయులకు 8:15 => ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాసయ్పు ఆతమ్ను పొందలేదుగాని 

దతత్పుతార్తమ్ను పొందితిరి. ఆ ఆతమ్ కలిగినవారమై మనము అబాబ్ తండీర్ అని మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ము. 

2 తిమోతి 1:6 => ఆ హేతువుచేత నా హసత్నికేష్పణమువలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము 

పర్జవ్లింప చేయవలెనని నీకు జాఞ్పకము చేయుచునాన్ను. 

2 తిమోతి 1:7 => దేవుడు మనకు శకిత్యు పేర్మయు, ఇందిర్య నిగర్హమును గల ఆతమ్నే యిచెచ్ను 

గాని పిరికితనము గల ఆతమ్ నియయ్లేదు. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

లూకా 19:21 => నీవు పెటట్నిదానిని ఎతిత్కొనువాడవును, వితత్నిదానిని కోయువాడవునైన కఠినుడవు 

గనుక, నీకు భయపడి దీనిని రుమాలున కటిట్ ఉంచితినని చెపెప్ను. 

వచనము 29 

కలిగిన పర్తివానికి ఇయయ్బడును అతనికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడును. 
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మతత్యి 18:32 => అపుప్డు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించి చెడ డ్ దాసుడా, నీవు ననున్ 

వేడుకొంటివి గనుక నీ అపప్ంతయు క్షమించితిని; 

యోబు 15:5 => నీ మాటలవలన నీ పాపము తెలియబడుచునన్ది. వంచకుల పలుకులు నీవు 

పలుకుచునాన్వు. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

సామెతలు 6:6 => సోమరీ, చీమల యొదద్కు వెళుల్ము వాటి నడతలు కనిపెటిట్ జాఞ్నము 

తెచుచ్కొనుము. 

సామెతలు 10:26 => సోమరి తనను పని పెటుట్వారికి పండల్కు పులుసువంటివాడు కండల్కు 

పొగవంటివాడు. 

సామెతలు 18:9 => పనిలో జాగు చేయువాడు నషట్ము చేయువానికి సోదరుడు. 

సామెతలు 21:25 => సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొలల్వు వాని యిచఛ్ వాని చంపును. 

మతత్యి 24:48 => అయితే దుషుట్డైన యొక దాసుడు నా యజమానుడు ఆలసయ్ము చేయుచునాన్డని 

తన మనసుస్లో అనుకొని 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

రోమీయులకు 12:11 => ఆసకిత్ విషయములో మాందుయ్లు కాక, ఆతమ్యందు తీవర్తగలవారై 

పర్భువును సేవించుడి. 

తీతుకు 3:11 => అటిట్వాడు మారగ్ము తపిప్ తనకు తానే శిక్ష విధించుకొనినవాడై పాపము 

చేయుచునాన్డని నీవెరుగుదువు. 
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హెబీర్యులకు 6:12 => మీ నిరీక్షణ పరిపూరణ్మగు నిమితత్ము మీరిదివరకు కనుపరచిన ఆసకిత్ని 

తుదమటుట్కు కనుపరచవలెనని అపేకిష్ంచుచునాన్ము. 

2 పేతురు 1:8 => ఇవి మీకు కలిగి విసత్రించినయెడల అవి మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుగూరిచ్న 

అనుభవజాఞ్నవిషయములో మిముమ్ను సోమరులైనను నిషఫ్లులైనను కాకుండ చేయును. 

వచనము 30 

మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ 

కొరుకుటయు ఉండుననెను. 

లూకా 19:22 => అందుకతడు చడ డ్ దాసుడా, నీ నోటి మాటనుబటిట్యే నీకు తీరుప్ తీరుచ్దును; నేను 

పెటట్నిదానిని ఎతుత్వాడను, వితత్నిదానిని కోయువాడనునైన కఠినుడనని నీకు తెలిసియుండగా 

లూకా 19:23 => నీవెందుకు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ నుంచలేదు? అటుల్ 

చేసియుండినయెడల నేను వచిచ్ వడిడ్తో దానిని తీసికొందునే అని వానితో చెపిప్ 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

యూదా 1 :15 => భకిత్హీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెపిప్న కఠినమైన 

మాటలనిన్టినిగూరిచ్యు వారిని ఒపిప్ంచుటకును, పర్భువు తన వేవేల పరిశుదుధ్ల పరివారముతో 

వచెచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:19 => నీవు వెండినేగాని ఆహారదర్వయ్మునేగాని, వడిడ్కి వేయబడు దేనిని 

నీ సహోదరులకు వడిడ్కియయ్కూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:20 => అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ చేరబోవుచునన్ దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టి విషయములోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి బదులు 

ఇయయ్కూడదు. 
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ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

నిరగ్మకాండము 22:25 => నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 

వచనము 31 

తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:24 => వీనియొదద్నుండి ఆ మినా తీసివేసి పది మినాలు గలవాని కియుయ్డని దగగ్ర 

నిలిచినవారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:25 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివానికి కలిగినదియు వానియొదద్నుండి 

తీసివేయబడునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

వచనము 32 

అపుప్డు సమసత్ జనములు ఆయనయెదుట పోగుచేయబడుదురు; గొలల్వాడు మేకలలోనుండి గొఱఱ్లను 

వేరుపరచునటుల్ ఆయన వారిని వేరుపరచి 

మతత్యి 13:12 => కలిగినవానికే యియయ్బడును, వానికి సమృదిధ్ కలుగును; లేనివానికి 

కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడును. మరియు వారు చూచుచుండియు చూడరు, 

వినుచుండియు వినకయు గర్హింపకయునునాన్రు. 
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మారుక్ 4:25 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివానికి కలిగినదియు వానియొదద్నుండి 

తీసివేయబడునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:18 => కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి తనకు కలదని అనుకొనునది 

కూడ తీసివేయబడును గనుక మీరేలాగు వినుచునాన్రో చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

లూకా 16:10 => మికిక్లి కొంచెములో నమమ్కముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను నమమ్కముగా 

ఉండును; మికిక్లి కొంచెములో అనాయ్యముగా ఉండువాడు ఎకుక్వలోను అనాయ్యముగా ఉండును. 

లూకా 16:11 => కాబటిట్ మీరు అనాయ్యపు సిరి విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల 

సతయ్మైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయును? 

లూకా 16:12 => మీరు పరుల సొముమ్ విషయములో నమమ్కముగా ఉండనియెడల మీ సొంతమైనది 

మీకు ఎవడిచుచ్ను? 

లూకా 19:25 => వారు అయాయ్, వానికి పది మినాలు కలవే అనిరి. 

లూకా 19:26 => అందుకతడు కలిగిన పర్తివానికిని ఇయయ్బడును, లేనివాని యొదద్నుండి వానికి 

కలిగినదియు తీసివేయబడునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 15:2 => నాలో ఫలింపని పర్తి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును; ఫలించు పర్తి తీగె మరి 

ఎకుక్వగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును. 

మతత్యి 21:41 => అందుకు వారు ఆ దురామ్రుగ్లను కఠినముగా సంహరించి, వాటివాటి 

కాలములయందు తనకు పండల్ను చెలిల్ంచునటిట్ ఇతర కాపులకు ఆ దార్క్షతోట గుతత్కిచుచ్నని ఆయనతో 

చెపిప్రి. 

విలాపవాకయ్ములు 2:6 => ఒకడు తోటను కొటిట్వేయునటుల్ తన ఆవరణమును ఆయన కూర్రముగా 

కొటిట్వేసియునాన్డు తన సమాజసథ్లమును నాశనము చేసియునాన్డు యెహోవా సీయోనులో 
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నియామకకాలము విశార్ంతిదినము మరువబడునటుల్ చేసియునాన్డు కోపావేశుడై రాజును యాజకుని 

తోర్సివేసియునాన్డు. 

హోషేయ 2:9 => కాబటిట్ నా ధానయ్మును నా దార్కాష్రసమును వాటి వాటి కాలములలో ఇయయ్క 

దీనియొదద్ నుండి తీసివేసెదను. దాని మాన సంరక్షణారథ్మైన నా గొఱఱ్బొచుచ్ను జనుపనారయు దానికి 

దొరకకుండ నేను ఉంచుకొందును; 

లూకా 10:42 => మరియ ఉతత్మమైనదానిని ఏరప్రచుకొనెను, అది ఆమె యొదద్నుండి 

తీసివేయబడదని ఆమెతో చెపెప్ను. 

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 12:20 => అయితే దేవుడు వెఱిఱ్వాడా, యీ రాతిర్ నీ పార్ణము నడుగుచునాన్రు; నీవు 

సిదధ్పరచినవి ఎవనివగునని ఆతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 12:21 => దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూరుచ్కొనువాడు ఆలాగుననే 

యుండునని చెపెప్ను. 

లూకా 16:1 => మరియు ఆయన తన శిషుయ్లతో ఇటల్నెను ఒక ధనవంతునియొదద్ ఒక 

గృహనిరావ్హకుడుండెను. వాడతని ఆసిత్ని పాడుచేయుచునాన్డని అతనియొదద్ వాని మీద నేరము 

మోపబడగా 

లూకా 16:2 => అతడు వాని పిలిపించి నినున్గూరిచ్ నేను వినుచునన్ యీ మాట ఏమిటి? నీ 

గృహనిరావ్హకతవ్పు లెకక్ అపప్గించుము; నీవు ఇకమీదట గృహనిరావ్హకుడవై యుండ వలల్కాదని 

వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 16:3 => ఆ గృహనిరావ్హకుడు తనలోతాను నా యజమానుడు ఈ గృహనిరావ్హకతవ్పు 

పనిలోనుండి ననున్ తీసివేయును గనుక నేను ఏమిచేతును? తర్వవ్లేను, భిక్షమెతత్ సిగుగ్పడుచునాన్ను.  

లూకా 16:20 => లాజరు అను ఒక దరిదుర్డుండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని 

యింటివాకిట పడియుండి 
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లూకా 16:21 => అతని బలల్మీదనుండి పడు రొటెట్ముకక్లతో ఆకలి తీరుచ్కొనగోరెను; అంతేకాక 

కుకక్లు వచిచ్ వాని కురుపులు నాకెను. 

లూకా 16:22 => ఆ దరిదుర్డు చనిపోయి దేవదూతలచేత అబార్హాము రొముమ్న (ఆనుకొనుటకు) 

కొనిపోబడెను. ధనవంతుడు కూడ చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 

లూకా 16:23 => అపుప్డతడు పాతాళములో బాధపడుచు, కనున్లెతిత్ దూరమునుండి అబార్హామును 

అతని రొముమ్న (ఆనుకొనియునన్) లాజరును చూచి 

లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

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 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

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. 

నెహెమాయ్ 5:8 => అనుయ్లకు అమమ్బడిన మా సహోదరులైన యూదులను మా శకిత్కొలది మేము 

విడిపించితివిు, మీరు మీ సహోదరులను అముమ్దురా? వారు మనకు అమమ్బడవచుచ్నా? అని వారితో 

చెపప్గా, వారు ఏమియు చెపప్లేక ఊరకుండిరి. 

యోహాను 1:50 => అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద నినున్ చూచితినని నేను 

చెపిప్నందువలన నీవు నముమ్చునాన్వా? వీటికంటె గొపప్ కారయ్ములు చూతువని అతనితో చెపెప్ను. 
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వచనము 33 

తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మతత్యి 3:10 => ఇపుప్డే గొడ డ్లి చెటల్వేరున ఉంచబడియునన్ది గనుక మంచి ఫలము ఫలింపని పర్తి 

చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును. 

మతత్యి 5:13 => మీరు లోకమునకు ఉపప్యి యునాన్రు. ఉపుప్ నిసాస్రమైతే అది దేనివలన 

సారము పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుయ్లచేత తొర్కక్బడుటకే గాని మరి దేనికిని 

పనికిరాదు. 

యిరిమ్యా 15:1 => అపుప్డు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను మోషేయు సమూయేలును 

నాయెదుట నిలువబడినను ఈ పర్జలను అంగీకరించుటకు నాకు మనసుస్ండదు, నాసనిన్ధి 

నుండకుండ వారిని వెళల్గొటుట్ము. 

యిరిమ్యా 15:2 => మేమెకక్డికి పోదుమని వారు నినన్డిగినయెడల నీవు వారితో నిటల్నుము. 

యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు చావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడగ్మునకు 

నియమింపబడినవారు ఖడగ్మునకును, కాష్మమునకు నియమింపబడిన వారు కాష్మమునకును, చెరకు 

నియమింపబడినవారు చెరకును పోవలెను. 

యెహెజేక్లు 15:2 => నరపుతుర్డా, దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ అడవిచెటల్లోనునన్ దార్క్షచెటుట్ కఱఱ్ తకిక్న చెటల్ 

కఱఱ్కంటెను ఏమైన శేర్షఠ్మా? 

యెహెజేక్లు 15:3 => యే పనికైనను దాని కఱఱ్ను తీసికొందురా? యే యొక ఉపకరణము 

తగిలించుటకై యెవరైన దాని కఱఱ్తో మేకునైనను చేయుదురా? 

యెహెజేక్లు 15:4 => అది పొయియ్కే సరిపడును గదా? అగిన్చేత దాని రెండు కొనలు కాలచ్బడి 

నడుమ నలల్బడిన తరువాత అది మరి ఏ పనికైనను తగునా? 

యెహెజేక్లు 15:5 => కాలకముందు అది యే పనికిని తగకపోయెనే; అగిన్ దానియందు రాజి దాని 

కాలిచ్న తరువాత అది పనికివచుచ్నా? 

లూకా 14:34 => ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైతే దేనివలన దానికి సారము కలుగును? 
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లూకా 14:35 => అది భూమికైనను ఎరువుకైనను పనికిరాదు గనుక దానిని బయట 

పారవేయుదురు. వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

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. 

పర్కటన 3:15 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును, నీవు చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను లేవు; నీవు 

చలల్గానైనను వెచచ్గానైనను ఉండిన మేలు. 

పర్కటన 3:16 => నీవు వెచచ్గానైనను చలల్గానైనను ఉండక, నులివెచచ్నగా ఉనాన్వు గనుక నేను 

నినున్ నా నోటనుండి ఉమిమ్వేయ నుదేద్శించుచునాన్ను. 

మతత్యి 8:12 => రాజయ్ సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్యబడుదురు; అకక్డ ఏడుప్ను 

పండుల్ కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 24:51 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు నుండును. 
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లూకా 13:28 => అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులును సకల పర్వకత్లును దేవుని రాజయ్ములో 

ఉండుటయు, మీరు వెలుపలికి తోర్యబడుటయు, మీరు చూచునపుప్డు మీరు ఏడుచ్చు పండుల్ 

కొరుకుదురు.  

2 పేతురు 2:17 => వీరు నీళుల్లేని బావులును, పెనుగాలికి కొటుట్కొనిపోవు మేఘములునై యునాన్రు. 

వీరికొరకు గాఢాంధకారము భదర్ము చేయబడియునన్ది. 

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. 

ఎసేత్రు 4:3 => రాజుయొకక్ ఆజఞ్యు శాసనమును ఏ సంసాథ్నమునకు వచెచ్నో అకక్డనునన్ 

యూదులు ఉపవాసముండి మహా దుఃఖములోను ఏడుప్లోను రోదనములోను మునిగినవారైరి, 

ఆనేకులు గోనెను బూడిదెను వేసికొని పడియుండిరి. 

పరమగీతము 6:6 => నీ పలువరుస కతెత్ర వేయబడినవియు కడుగబడి యపుప్డే పైకి వచిచ్నవియునై 

జోడుజోడు పిలల్లు కలిగి ఒకదానినైన పోగొటుట్కొనక సుఖముగానునన్ గొఱఱ్ల కదుపులను 

పోలియునన్వి.  

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54 => వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండుల్ 

కొరికిరి. 

రోమీయులకు 3:12 => అందరును తోర్వతపిప్ యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలు చేయువాడు 

లేడు, ఒకక్డైనను లేడు. 
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ఫిలేమోనుకు 1:11 => అతడు మునుపు నీకు నిష పర్యోజనమైనవాడే గాని, యిపుప్డు నీకును 

నాకును పర్యోజనకరమైనవాడాయెను. 

వచనము 34 

అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; 

లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:6 => అరధ్రాతిర్వేళ ఇదిగో పెండిల్కుమారుడు, అతనిని ఎదురొక్న రండి అను కేక 

వినబడెను. 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 19:28 => యేసు వారితో ఇటల్నెను(పర్పంచ) పునరజ్ననమందు మనుషయ్కుమారుడు తన 

మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు ననున్ వెంబడించిన మీరును పండెర్ండు 

సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి తీరుప్తీరుచ్దురు. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 

దానియేలు 7:14 => సకల జనులును రాషట్రములును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారును ఆయనను 

సేవించునటుల్ పర్భుతవ్మును మహిమయు ఆధిపతయ్మును ఆయన కీయబడెను. ఆయన పర్భుతవ్ము 

శాశవ్తమైనది అదెనన్టికిని తొలగిపోదు; ఆయన రాజయ్ము ఎపుప్డును లయము కాదు. 

జెకరాయ్ 14:5 => కొండలమధయ్ కనబడు లోయ ఆజీలు వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండ లోయలోనికి 

పారిపోవుదురు. యూదా రాజైన ఉజిజ్యా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి 
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పారిపోయినటుల్ మీరు పారిపోవుదురు, అపుప్డు నీతోకూడ పరిశుదుద్లందరును వచెచ్దరు. నా దేవుడైన 

యెహోవా పర్తయ్క్షమగును. 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 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. 

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 
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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. 

హెబీర్యులకు 1:8 => గాని తన కుమారునిగూరిచ్యైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము 

నిలుచునది; నీ రాజదండము నాయ్యారథ్మయినది. 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

కీరత్నలు 9:7 => యెహోవా శాశవ్తముగా సింహాసనాసీనుడై యునాన్డు. నాయ్యము తీరుచ్టకు 

ఆయన తన సింహాసనమును సాథ్పించియునాన్డు. 

పర్కటన 3:21 => నేను జయించి నా తండిర్తో కూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూరుచ్ండియునన్ 

పర్కారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూరుచ్ండనిచెచ్దను. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:27 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను 

మీరు వినినయెడల దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను వినక 
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1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

1 రాజులు 22:19 => మీకాయా యిటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్న మాట ఆలకించుము; యెహోవా 

సింహాసనాసీనుడై యుండగా పరలోకసైనయ్మంతయు ఆయన కుడి పారశ్వ్మునను ఎడమ 

పారశ్వ్మునను నిలిచియుండుట నేను చూచితిని 

2 రాజులు 11:19 => అతడు శతాధిపతులను అధికారులను కాపుకాయు వారిని దేశపు 

జనులందరిని పిలిపింపగా వారు యెహోవా మందిరములో నునన్ రాజును తీసికొని, కాపుకాయువారి 

గుమమ్పు మారగ్మున రాజనగరునకు రాగా రాజు సింహాసనముమీద ఆసీనుడాయెను. 

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 

పర్సంగి 3:17 => పర్తి పర్యతన్మునకును పర్తి కిర్యకును తగిన సమయమునన్దనియు, 

నీతిమంతులకును దురామ్రుగ్లకును దేవుడే తీరుప్ తీరుచ్ననియు నా హృదయములో నేననుకొంటిని. 

పర్సంగి 12:14 => గూఢమైన పర్తి యంశమునుగూరిచ్ దేవుడు విమరశ్ చేయునపుప్డు ఆయన 

పర్తికిర్యను అది మంచిదే గాని చెడ డ్దే గాని, తీరుప్లోనికి తెచుచ్ను. 

యెషయా 6:1 => రాజైన ఉజిజ్యా మృతినొందిన సంవతస్రమున అతుయ్నన్తమైన సింహాసనమందు 

పర్భువు ఆసీనుడైయుండగా నేను చూచితిని; ఆయన చొకాక్యి అంచులు దేవాలయమును 

నిండుకొనెను. 

యిరిమ్యా 17:12 => ఉనన్తసథ్లముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా 

పరిశుదాధ్లయ సాథ్నము. 

యెహెజేక్లు 34:20 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను నేనే 

కొర్వివ్న గొఱఱ్లకును చికిక్పోయిన గొఱఱ్లకును మధయ్ భేదము కనుగొని తీరుప్ తీరుచ్దును. 
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దానియేలు 4:13 => మరియు నేను నా పడకమీద పండుకొని యుండి నా మనసుస్నకు కలిగిన 

దరశ్నములను చూచుచుండగా,  

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

మీకా 5 :4 => ఆయన నిలిచి యెహోవా బలముపొంది తన దేవుడైన యెహోవా 

నామమహాతమ్య్మునుబటిట్ తన మందను మేపును . కాగా వారు నిలుతురు , ఆయన 

భూమయ్ంతములవరకు పర్బలుడగును, 

జెకరాయ్ 1:11 => అవి గొంజిచెటల్మధయ్ను నిలువబడిన యెహోవా దూతను చూచి మేము 

లోకమంతట తిరుగులాడి వచిచ్యునాన్ము; ఇదిగో లోకులందరు శాంతము కలిగి నిమమ్ళముగా 

ఉనాన్రని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:39 => వాటిని వితిత్న శతుర్వు అపవాది? కోత యుగసమాపిత్; కోత కోయువారు 

దేవదూతలు. 

మతత్యి 16:13 => యేసు ఫిలిపుప్దైన కైసరయ పార్ంతములకు వచిచ్ మనుషయ్కుమారుడెవడని 

జనులు చెపప్కొనుచునాన్రని తన శిషుయ్లను అడుగగా 

మతత్యి 20:8 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దార్క్షతోట యజమానుడు తన గృహనిరావ్హకుని 

చూచి పనివారిని పిలిచి, చివర వచిచ్నవారు మొదలుకొని మొదట వచిచ్నవారివరకు వారికి కూలి 

ఇమమ్ని చెపెప్ను. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 
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మతత్యి 24:31 => మరియు ఆయన గొపప్ బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము 

యొకక్ ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదికుక్లనుండి ఆయన ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేతురు. 

మతత్యి 26:53 => ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల 

ఆయన పండెర్ండు సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు 

నీవనుకొనుచునాన్వా? 

మారుక్ 9:1 => మరియు ఆయన ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్ము బలముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 10:37 => వారు నీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును 

కూరుచ్ండునటుల్ మాకు దయచేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 13:26 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను 

మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 

లూకా 12:8 => మరియు నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా, ననున్ మనుషుయ్లయెదుట 

ఒపుప్కొనువాడెవడో, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒపుప్కొనును. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 
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యోహాను 5:22 => తండిర్ యెవనికిని తీరుప్ తీరచ్డు గాని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 12:23 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మనుషయ్కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన 

గడియ వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 12:48 => ననున్ నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీరుప్ తీరుచ్వాడొకడు 

కలడు; నేను చెపిప్న మాటయే అంతయ్దినమందు వానికి తీరుప్ తీరుచ్ను. 

యోహాను 21:22 => యేసు నేను వచుచ్వరకు అతడుండుట నాకిషట్మైతే అది నీకేమి? నీవు ననున్ 

వెంబడించుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42 => ఇదియుగాక దేవుడు సజీవులకును మృతులకును 

నాయ్యాధిపతినిగా నియమించినవాడు ఈయనే అని పర్జలకు పర్కటించి దృఢసాక్షయ్మియయ్వలెనని 

మాకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25 => అపుప్డతడు నీతినిగూరిచ్యు ఆశానిగర్హమునుగూరిచ్యు 

రాబోవు విమరశ్నుగూరిచ్యు పర్సంగించుచుండగా ఫేలికుస్ మిగుల భయపడి ఇపప్టికి వెళుల్ము, నాకు 

సమయమైన నినున్ పిలువనంపింతునని చెపెప్ను 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 
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రోమీయులకు 8:19 => దేవుని కుమారుల పర్తయ్క్షతకొరకు సృషిట్ మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు 

కనిపెటుట్చునన్ది. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

1 కొరిందీయులకు 15:58 => కాగా నా పిర్య సహోదరులారా, మీ పర్యాసము పర్భువునందు 

వయ్రథ్ము కాదని యెరిగి, సిథ్రులును, కదలనివారును, పర్భువు కారాయ్భివృదిధ్యందు ఎపప్టికిని 

ఆసకుత్లునై యుండుడి. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

ఎఫెసీయులకు 1:21 => గాక రాబోవు యుగమునందును పేరుపొందిన పర్తి నామము కంటెను, 

ఎంతో హెచుచ్గా పరలోకమునందు ఆయనను తన కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండబెటుట్కొనియునాన్డు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:10 => ఆయన సముఖమునుండియు ఆయన పర్భావమందలి 

మహిమనుండియు పారదోలబడి, నితయ్నాశనమను దండన పొందుదురు. ఏలయనగా మేము 

మీకిచిచ్న సాక్షయ్ము మీరు నమిమ్తిరి. 

2 తిమోతి 4:1 => దేవుని యెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్ కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

ఆయన పర్తయ్క్షత తోడు ఆయన రాజయ్ము తోడు, నేను ఆనబెటిట్ చెపుప్నదేమనగా 

తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 
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హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

హెబీర్యులకు 6:2 => దేవుని యందలి విశావ్సమును బాపిత్సమ్ములనుగూరిచ్న బోధయు, 

హసత్నికేష్పణమును, మృతుల పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైన తీరుప్ను అను పునాది మరల వేయక, 

కీర్సుత్నుగూరిచ్న మూలోపదేశము మాని, సంపూరుణ్లమగుటకు సాగిపోదము. 

హెబీర్యులకు 9:27 => మనుషుయ్లొకక్సారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత 

తీరుప్ జరుగును. 

హెబీర్యులకు 12:23 => పరలోకమందు వార్యబడియునన్ జేయ్షుట్ల సంఘమునకును, వారి 

మహోతస్వమునకును, అందరి నాయ్యాధిపతియైన దేవునియొదద్కును, సంపూరణ్సిదిధ్ పొందిన 

నీతిమంతుల ఆతమ్లయొదద్కును, 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

1 పేతురు 4:5 => సజీవులకును మృతులకును తీరుప్ తీరుచ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్వానికి 

వారుతత్రవాదులైయునాన్రు. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 

1 పేతురు 5:4 => పర్ధాన కాపరి పర్తయ్క్షమైనపుప్డు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము 

పొందుదురు. 

వచనము 35 

నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై 

యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

కీరత్నలు 96:13 => భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు నాయ్యమునుబటిట్ 

లోకమునకు తన విశావ్సయ్తనుబటిట్ జనములకు ఆయన తీరుప్ తీరుచ్ను. 
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కీరత్నలు 98:9 => భూమికి తీరుప్ తీరుచ్టకై నీతినిబటిట్ లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకై 

నాయ్యమునుబటిట్ జనములకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేసియునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30 => ఆ అజాఞ్నకాలములను దేవుడు చూచి చూడనటుట్గా ఉండెను; 

ఇపుప్డైతే అంతటను అందరును మారుమనసుస్ పొందవలెనని మనుషుయ్లకు ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:31 => ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుషుయ్నిచేత 

నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీరుప్తీరచ్బోయెడి యొక దినమును నిరణ్యించియునాన్డు. 

మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నముమ్టకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియునాన్డు. 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

రోమీయులకు 14:11 => నా తోడు, పర్తి మోకాలును నా యెదుట వంగును, పర్తి నాలుకయు 

దేవుని సుత్తించును అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు 

రోమీయులకు 14:12 => అని వార్యబడియునన్ది గనుక మనలో పర్తివాడును తనున్గురించి 

దేవునికి లెకక్ యొపప్గింపవలెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:10 => ఎందుకనగా తాను జరిగించిన కిర్యల చొపుప్న, అవి మంచివైనను 

సరే చెడ డ్వైనను సరే, దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును పర్తివాడును పొందునటుల్ 

మనమందరమును కీర్సుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట పర్తయ్క్షము కావలయును. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 
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పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 13 :49 => ఆలాగే యుగసమాపిత్యందు జరుగును . దేవదూతలు వచిచ్ 

నీతిమంతులలోనుండి దుషుట్లను వేరుపరచి, 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

కీరత్నలు 50:3 => మన దేవుడు వేంచేయుచునాన్డు ఆయన మౌనముగా నుండడు. ఆయన ముందర 

అగిన్ మండుచునన్ది ఆయనచుటుట్ పర్చండవాయువు విసరుచునన్ది.  

కీరత్నలు 50:4 => ఆయన తన పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకై 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 
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యెహెజేక్లు 34:17 => నా మందా, మీ విషయమై దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును పొటే ట్ళల్కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును 

మేకపోతులకును మధయ్ను భేదము కనుగొని నేను తీరుప్తీరెచ్దను. 

యెహెజేక్లు 34:18 => విశేషముగా మేతమేసి మిగిలిన దానిని కాళల్తో తొర్కుక్ట మీకు చాలదా? 

యెహెజేక్లు 34:19 => మీరు సవ్చఛ్మైన నీరుతార్గి మిగిలినదానిని కాళళ్తో కలకలు చేయుట మీకు 

చాలదా? మీరు కాళల్తో తొర్కిక్నదానిని నా గొఱఱ్లు మేయవలెనా? కాళల్తో మీరు బురదగా 

కలిపినదానిని అవి తార్గవలెనా? 

యెహెజేక్లు 34:20 => కాబటిట్ పర్భువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు ఇదిగో నేను నేనే 

కొర్వివ్న గొఱఱ్లకును చికిక్పోయిన గొఱఱ్లకును మధయ్ భేదము కనుగొని తీరుప్ తీరుచ్దును. 

యెహెజేక్లు 34:21 => మీరు భుజముతోను పర్కక్తోను తోర్సి, కొముమ్లతో రోగముగల 

వాటిననిన్టిని పొడిచి చెదరగొటెట్దరు. 

యెహెజేక్లు 34:22 => నా గొఱఱ్లు ఇక దోపుడు కాకుండ గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును మధయ్ తీరుప్తీరిచ్ 

నేను వాటిని రకిష్ంచెదను. 

మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

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. 

కీరత్నలు 78:52 => అయితే గొఱఱ్లవలె ఆయన తన పర్జలను తోడుకొనిపోయెను ఒకడు మందను 

నడిపించునటుల్ అరణయ్ములో ఆయన వారిని నడిపించెను 

యోహాను 10:14 => నేను గొఱఱ్ల మంచి కాపరిని. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 
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ఆదికాండము 49:10 => షిలోహు వచుచ్వరకు యూదాయొదద్నుండి దండము తొలగదు అతని కాళల్ 

మధయ్నుండి రాజదండము తొలగదు పర్జలు అతనికి విధేయులై యుందురు.  

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

2 రాజులు 10:23 => యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా యెహూ యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను ఇచచ్ట మీయొదద్నుండనియయ్క బయలునకు 

మొర్కుక్వారు మాతర్మే యుండునటుల్ జాగర్తత్ చేయుడని బయలునకు మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 50:1 => దేవాది దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు తూరుప్దికుక్ మొదలుకొని 

పడమటి దికుక్వరకు భూనివాసులను రమమ్ని ఆయన పిలుచుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 24:3 => యెహోవా యిరీమ్యా, నీకేమి కనబడుచునన్దని ననన్డుగగా నేను అంజూరపు 

పండుల్ కనబడుచునన్వి, మంచివి మికిక్లి మంచివిగాను జబుబ్వి మికిక్లి జబుబ్విగాను, తిన 

శకయ్ముకానంత జబుబ్విగాను కనబడుచునన్వంటిని. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  
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యెహెజేక్లు 20:37 => చేతి కఱఱ్కిర్ంద మిముమ్ను దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. 

మీకా 4:3 => ఆయన మధయ్వరిత్యై అనేక జనములకు నాయ్యము తీరుచ్ను, దూరమున నివసించు 

బలము గల అనయ్జనులకు తీరుప్ తీరుచ్ను. వారు తమ ఖడగ్ములను నాగటి నకుక్లుగాను తమ 

యీటెలను మచుచ్కతుత్లుగాను సాగకొటుట్దురు, జనము మీదికి జనము ఖడగ్ము ఎతత్క యుండును, 

యుధద్ముచేయ నేరుచ్కొనుట జనులు ఇక మానివేతురు. 

జెఫనాయ్ 3:8 => కాబటిట్ యెహోవా సెలవిచుచ్ వాకుక్ ఏదనగా నాకొరకు కనిపెటుట్డి, నేను లేచి యెర 

పటుట్కొను దినము కొరకు కనిపెటిట్యుండుడి, నా ఉగర్తను నాకోపాగిన్ అంతటిని వారిమీద 

కుమమ్రించుటకై అనయ్జనులను పోగు చేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజయ్ములను 

సమకూరుచ్టకును నేను నిశచ్యించుకొంటిని; నా రోషాగిన్చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.  

జెకరాయ్ 10:3 => నా కోపాగిన్ మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు 

రాజకీయములగు అశవ్ములవంటి వారినిగా చేయును. 

మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మారుక్ 13:27 => అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము 

వరకు నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

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. 

ఎఫెసీయులకు 1:10 => ఈ సంకలప్మునుబటిట్ ఆయన పరలోకములో ఉనన్వేగాని, భూమిమీద 

ఉనన్వేగాని, సమసత్మును కీర్సుత్నందు ఏకముగా సమకూరచ్వలెనని తనలోతాను నిరణ్యించుకొనెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1 => సహోదరులారా, పర్భువు దినమిపుప్డే వచిచ్యునన్టుట్గా 

ఆతమ్వలననైనను, మాటవలననైనను, మాయొదద్నుండి వచిచ్నదని చెపిప్న పతిర్కవలననైనను, 

ఎవడైనను చెపిప్నయెడల 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

వచనము 36 

దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో 

ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

కీరత్నలు 79:13 => అపుప్డు నీ పర్జలమును నీ మంద గొఱఱ్లమునైన మేము సదాకాలము నీకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచెదము తరతరముల వరకు నీ కీరిత్ని పర్చురపరచెదము.  

కీరత్నలు 95:7 => రండి నమసాక్రము చేసి సాగిలపడుదము మనలను సృజించిన యెహోవా 

సనిన్ధిని మోకరించుదము నేడు మీరు ఆయన మాట నంగీకరించినయెడల ఎంత మేలు. 

కీరత్నలు 100:3 => యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుటిట్ంచెను మనము 

ఆయన వారము మనము ఆయన పర్జలము ఆయన మేపు గొఱఱ్లము. 

యోహాను 10:26 => అయితే మీరు నా గొఱఱ్లలో చేరినవారు కారు గనుక మీరు నమమ్రు. 

యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 
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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. 

ఆదికాండము 48:13 => తరువాత యోసేపు ఇశార్యేలు ఎడమచేతి తటుట్న తన కుడిచేత 

ఎఫార్యిమును, ఇశార్యేలు కుడిచేతి తటుట్న తన యెడమచేత మనషే ష్ను పటుట్కొని వారినిదద్రిని అతని 

దగగ్రకు తీసికొనివచెచ్ను. 

ఆదికాండము 48:14 => మనషే ష్ పెదద్వాడైనందున ఇశార్యేలు తనచేతులను యుకిత్గా చాచి 

చినన్వాడైన ఎఫార్యిము తల మీద తన కుడిచేతిని మనషే ష్ తలమీద తన యెడమచేతిని ఉంచెను. 

ఆదికాండము 48:17 => యోసేపు ఎఫార్యిము తలమీద తన తండిర్ కుడిచెయియ్ పెటుట్ట 

చూచినపుప్డు అది అతనికిషట్ము కాకపోయెను గనుక అతడు మనషే ష్ తలమీద పెటిట్ంచవలెనని తన 

తండిర్ చెయియ్ ఎఫార్యిము తలమీదనుండియెతిత్ 

ఆదికాండము 48:18 => నా తండీర్ అటుల్ కాదు; ఇతడే పెదద్వాడు, నీ కుడిచెయియ్ యితని తలమీద 

పెటుట్మని చెపెప్ను. 
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ఆదికాండము 48:19 => అయినను అతని తండిర్ ఒపప్క అది నాకు తెలియును, నా కుమారుడా అది 

నాకు తెలియును; ఇతడును ఒక జన సమూహమై గొపప్వాడగును గాని యితని తముమ్డు ఇతని కంటె 

గొపప్వాడగును, అతని సంతానము జనముల సమూహమగునని చెపెప్ను 

కీరత్నలు 45:9 => నీ దయనొందిన సతరీలలో రాజుల కుమారెత్లునాన్రు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో 

అలంకరించుకొని నీ కుడిపారశ్వ్మున నిలుచుచునన్ది.  

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

మారుక్ 16:19 => ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు 

చేరుచ్కొనబడి, దేవుని కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

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.  

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

లేవీయకాండము 3:12 => అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని 

తీసికొనిరావలెను. 
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1 రాజులు 2:19 => బతెష్బ రాజైన సొలొమోనునొదద్కు అదోనీయా పక్షమున చెపుప్టకు 

వచిచ్నపుప్డు, రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచిచ్ ఆమెకు నమసాక్రము చేసి సింహాసనము మీద 

ఆసీనుడై తన తలిల్కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండెను. 

2 రాజులు 10:23 => యెహూయును రేకాబు కుమారుడైన యెహోనాదాబును బయలు గుడిలో 

పర్వేశింపగా యెహూ యెహోవా భకుత్లలో ఒకనినైనను ఇచచ్ట మీయొదద్నుండనియయ్క బయలునకు 

మొర్కుక్వారు మాతర్మే యుండునటుల్ జాగర్తత్ చేయుడని బయలునకు మొర్కుక్వారితో ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

యిరిమ్యా 24:3 => యెహోవా యిరీమ్యా, నీకేమి కనబడుచునన్దని ననన్డుగగా నేను అంజూరపు 

పండుల్ కనబడుచునన్వి, మంచివి మికిక్లి మంచివిగాను జబుబ్వి మికిక్లి జబుబ్విగాను, తిన 

శకయ్ముకానంత జబుబ్విగాను కనబడుచునన్వంటిని. 

యెహెజేక్లు 20:37 => చేతి కఱఱ్కిర్ంద మిముమ్ను దాటించి నిబంధనకు లోపరచెదను. 

యెహెజేక్లు 20:38 => మరియు నామీద తిరుగబడువారిని దోషము చేయువారిని మీలో 

ఉండకుండ పర్తేయ్కించెదను, తాము కాపురమునన్ దేశములోనుండి వారిని రపిప్ంచెదను గాని నేను 

యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ వారు ఇశార్యేలు దేశములో పర్వేశించరు. 

యెహెజేక్లు 34:17 => నా మందా, మీ విషయమై దేవుడనైన యెహోవానగు నేను 

సెలవిచుచ్నదేమనగా గొఱఱ్కును గొఱఱ్కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును పొటే ట్ళల్కును మధయ్ను, గొఱఱ్లకును 

మేకపోతులకును మధయ్ను భేదము కనుగొని నేను తీరుప్తీరెచ్దను. 

జెకరాయ్ 10:3 => నా కోపాగిన్ మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శికిష్ంచెదను, 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దరిశ్ంచి వారిని తనకు 

రాజకీయములగు అశవ్ములవంటి వారినిగా చేయును. 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 
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వచనము 37 

అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి నీకాహారమిచిచ్తివిు? 

నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 21:5 => ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై, గాడిదను భారవాహకపశువు పిలల్యైన చినన్ గాడిదను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని సీయోను కుమారితో చెపుప్డి అనునది. 

మతత్యి 22:11 => రాజు కూరుచ్నన్వారిని చూడ లోపలికి వచిచ్, అకక్డ పెండిల్వసత్రము 

ధరించుకొనని యొకని చూచి 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

మతత్యి 22:13 => అంతట రాజు వీని కాళుల్ చేతులు కటిట్ వెలుపటి చీకటిలోనికి తోర్సివేయుడి; 

అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:37 => ఇతడు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరము వార్సి 

ఆయన తలకు పైగా ఉంచిరి. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 24:7 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ 

పురాతనమైన తలుపులారా, మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:8 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరయ్ములుగల యెహోవా యుదధ్శూరుడైన 

యెహోవా. 

కీరత్నలు 24:9 => గుమమ్ములారా, మీ తలలు పైకెతిత్కొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, 

మహిమగల రాజు పర్వేశించునటుల్ మిముమ్ను లేవనెతిత్కొనుడి.  

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 
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యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యెషయా 32:1 => ఆలకించుడి, రాజు నీతినిబటిట్ రాజయ్పరిపాలన చేయును అధికారులు 

నాయ్యమునుబటిట్ యేలుదురు. 

యెషయా 32:2 => మనుషుయ్డు గాలికి మరుగైన చోటువలెను గాలివానకు చాటైన చోటువలెను 

ఉండును ఎండినచోట నీళల్ కాలువలవలెను అలసట పుటిట్ంచు దేశమున గొపప్బండ నీడవలెను 

ఉండును. 

యెషయా 33:22 => యెహోవా మనకు నాయ్యాధిపతి యెహోవా మన శాసనకరత్ యెహోవా మన 

రాజు ఆయన మనలను రకిష్ంచును. 

యిరిమ్యా 23:5 => యెహోవా ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచుచ్చునాన్డు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు 

నీతి చిగురును పుటిట్ంచెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు 

కారయ్ము జరిగించును, భూమిమీద నీతి నాయ్యములను జరిగించును. 

యిరిమ్యా 23:6 => అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా 

నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెటుట్దురు. 

యెహెజేక్లు 37:24 => నా సేవకుడైన దావీదు వారికి రాజవును, వారికందరికి కాపరి యొకక్డే 

యుండును, వారు నా విధులను అనుసరింతురు, నా కటట్డలను గైకొని ఆచరింతురు. 

యెహెజేక్లు 37:25 => మీ పితరులు నివసించునటుల్ నా సేవకుడైన యాకోబునకు నేనిచిచ్న 

దేశములో వారు నివసింతురు, వారి పిలల్లును వారి పిలల్ల పిలల్లును అకక్డ నితయ్ము నివసింతురు, నా 

సేవకుడైన దావీదు ఎలల్కాలము వారికి అధిపతియై యుండును. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 
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అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

జెఫనాయ్ 3:15 => తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొటిట్వేసియునాన్డు; మీ శతుర్వులను 

ఆయన వెళల్గొటిట్యునాన్డు; ఇశార్యేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఇక మీదట మీకు 

అపాయము సంభవింపదు. 

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

జెకరాయ్ 9:10 => ఎఫార్యిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱఱ్ములు 

లేకుండ చేసెదను, యుదధ్పువిలుల్ లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవారత్ అనయ్జనులకు 

తెలియజేయును , సముదర్మునుండి సముదర్మువరకు యూఫర్టీసు నది మొదలుకొని 

భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును. 

లూకా 1:31 => ఇదిగో నీవు గరభ్ము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు 

పెటుట్దువు; 

లూకా 1:32 => ఆయన గొపప్వాడై సరోవ్నన్తుని కుమారుడనబడును; పర్భువైన దేవుడు ఆయన 

తండిర్యైన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచుచ్ను. 

లూకా 1:33 => ఆయన యాకోబు వంశసుథ్లను యుగయుగములు ఏలును; ఆయన రాజయ్ము 

అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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యోహాను 12:13 => ఖరూ జ్రపుమటట్లు పటుట్కొని ఆయనను ఎదురొక్నబోయి జయము, పర్భువు 

పేరట వచుచ్చునన్ ఇశార్యేలు రాజు సుత్తింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.  

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

యోహాను 19:21 => నేను యూదుల రాజునని వాడు చెపిప్నటుట్ వార్యుము గాని యూదులరాజు 

అని వార్యవదద్ని యూదుల పర్ధానయాజకులు పిలాతుతో చెపప్గా 

యోహాను 19:22 => పిలాతు నేను వార్సినదేమో వార్సితిననెను. 

పర్కటన 19:16 => రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన వసత్రము 

మీదను తొడ మీదను వార్యబడియునన్ది. 

మతత్యి 25:21 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలుపొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:23 => అతని యజమానుడు భళా, నమమ్కమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో 

నమమ్కముగా ఉంటివి, నినున్ అనేకమైన వాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో 

పాలు పొందుమని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

మతత్యి 5:3 => ఆతమ్ విషయమై దీనులైనవారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:4 => దుఃఖపడువారు ధనుయ్లు; వారు ఓదారచ్బడుదురు. 
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మతత్యి 5:5 => సాతివ్కులు ధనుయ్లు ? వారు భూలోకమును సవ్తంతిర్ంచుకొందురు. 

మతత్యి 5:6 => నీతికొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు; వారు తృపిత్పరచబడుదురు. 

మతత్యి 5:7 => కనికరము గలవారు ధనుయ్లు; వారు కనికరము పొందుదురు.  

మతత్యి 5:8 => హృదయశుదిధ్ గలవారు ధనుయ్లు; వారు దేవుని చూచెదరు. 

మతత్యి 5:9 => సమాధాన పరచువారు ధనుయ్లు ? వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు.  

మతత్యి 5:10 => నీతి నిమితత్ము హింసింపబడువారు ధనుయ్లు; పరలోకరాజయ్ము వారిది. 

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 5:12 => సంతోషించి ఆనందించుడి, పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును. ఈలాగున 

వారు మీకు పూరవ్మందుండిన పర్వకత్లను హింసించిరి. 

ఆదికాండము 12:2 => నినున్ గొపప్ జనముగా చేసి నినున్ ఆశీరవ్దించి నీ నామమును గొపప్ 

చేయుదును, నీవు ఆశీరావ్దముగా నుందువు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:23 => అపుప్డు యెహోవా మీ యెదుటనుండి ఈ సమసత్ జనములను 

వెళల్గొటుట్ను; మీరు మీకంటె బలిషు ఠ్లైన గొపప్ జనముల దేశములను సావ్ధీనపరచుకొందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:24 => మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము 

మొదలుకొని లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ 

సరిహదుద్ వాయ్పించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:25 => ఏ మనుషుయ్డును మీ యెదుట నిలువడు. తాను మీతో 

చెపిప్నటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీరు అడుగుపెటుట్ దేశమంతటిమీద మీ బెదురు మీభయము 

పుటిట్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:26 => చూడుడి; నేడు నేను మీ యెదుట దీవెనను శాపమును 

పెటుట్చునాన్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 11:27 => నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను 

మీరు వినినయెడల దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను వినక 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:28 => నేడు నేను మికాజాఞ్పించు మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర 

దేవతలను అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును. 

కీరత్నలు 115:13 => పినన్లనేమి పెదద్లనేమి తనయందు భయభకుత్లు గలవారిని యెహోవా 

ఆశీరవ్దించును. 

కీరత్నలు 115:14 => యెహోవా మిముమ్ను మీ పిలల్లను వృదిధ్పొందించును. 

కీరత్నలు 115:15 => భూమాయ్కాశములను సృజించిన యెహోవాచేత మీరు ఆశీరవ్దింపబడినవారు. 

లూకా 11:28 => ఆయన అవునుగాని దేవుని వాకయ్ము విని దానిని గైకొనువారు మరి ధనుయ్లని 

చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:26 => దేవుడు తన సేవకుని పుటిట్ంచి, మీలో పర్తివానిని వాని 

దుషట్తవ్మునుండి మళిల్ంచుటవలన మిముమ్ నాశీరవ్దించుటకు ఆయనను మొదట మీయొదద్కు 

పంపెనని చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

గలతీయులకు 3:14 => ఇందునుగూరిచ్ మార్నుమీద వేర్లాడిన పర్తివాడును శాపగర్సుత్డు అని 

వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:3 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ తండిర్యగు దేవుడు సుత్తింపబడును గాక. 

ఆయన కీర్సుత్నందు పరలోక విషయములలో ఆతమ్సంబంధమైన పర్తి ఆశీరావ్దమును 

మనకనుగర్హించెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:12 => తండిర్ తన బిడ డ్లయెడల నడుచుకొను రీతిగా మీలో పర్తివానియెడల 

మేము నడుచుకొంటిమని మీకు తెలియును. 

1 పేతురు 1:3 => మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ తండిర్యైన దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.  
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లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

రోమీయులకు 8:17 => మనము పిలల్లమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; కీర్సుత్తో 

కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శర్మపడినయెడల, కీర్సుత్తోడి వారసులము.  

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. 

ఎఫెసీయులకు 5:5 => వయ్భిచారియైనను, అపవితుర్డైనను, విగర్హారాధికుడైయునన్ లోభియైనను, 

కీర్సుత్ యొకక్యు దేవుని యొకక్యు రాజయ్మునకు హకుక్దారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశచ్యముగా 

తెలియును. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

2 తిమోతి 4:8 => ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీటముంచబడియునన్ది. ఆ దినమందు నీతిగల 

నాయ్యాధిపతియైన పర్భువు అది నాకును , నాకు మాతర్మే కాకుండ తన పర్తయ్క్షతను 

అపేకిష్ంచువారికందరికిని అనుగర్హించును. 

యాకోబు 2:5 => నా పిర్య సహోదరులారా, ఆలకించుడి; ఈ లోక విషయములో దరిదుర్లైనవారిని 

విశావ్సమందు భాగయ్వంతులుగాను, తనున్ పేర్మించువారికి తాను వాగాద్నము చేసిన రాజయ్మునకు 

వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడేరప్రచుకొనలేదా? 

1 పేతురు 1:4 => మృతులలోనుండి యేసుకీర్సుత్ తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ 

మనకు కలుగునటుల్, అనగా అక్షయమైనదియు, నిరమ్లమైనదియు, వాడబారనిదియునైన సావ్సయ్ము 

మనకు కలుగునటుల్, ఆయన తన విశేష కనికరము చొపుప్న మనలను మరల జనిమ్ంపజేసెను. 
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1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 

1 పేతురు 1:9 => అనగా ఆతమ్ రక్షణను పొందుచు, చెపప్నశకయ్మును మహిమాయుకత్మునైన 

సంతోషముగలవారై ఆనందించుచునాన్రు. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 21:7 => జయించువాడు వీటిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును; నేనతనికి దేవుడనైయుందును అతడు 

నాకు కుమారుడై యుండును. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:40 => నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది 

ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:2 => నా తండిర్ యింట అనేక నివాసములు కలవు, లేనియెడల మీతో చెపుప్దును; 

మీకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుల్చునాన్ను. 

యోహాను 14:3 => నేను వెళిల్ మీకు సథ్లము సిదధ్పరచినయెడల నేనుండు సథ్లములో మీరును 

ఉండులాగున మరల వచిచ్ నాయొదద్ నుండుటకు మిముమ్ను తీసికొనిపోవుదును. 

1 కొరిందీయులకు 2:9 => ఇందునుగూరిచ్ దేవుడు తనున్ పేర్మించువారికొరకు ఏవి సిదధ్పరచెనో 

అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుషయ్ హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని 

వార్యబడియునన్ది. 
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హెబీర్యులకు 11:16 => అయితే వారు మరి శేర్షఠ్మైన దేశమును, అనగా పరలోకసంబంధమైన 

దేశమును కోరుచునాన్రు. అందుచేత తాను వారి దేవుడనని అనిపించుకొనుటకు దేవుడు వారినిగూరిచ్ 

సిగుగ్పడడు; ఏలయనగా ఆయన వారికొరకు ఒక పటట్ణము సిదద్పరచియునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:18 => పరచిన పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని వార్యబడియునన్ది. 

ఎఫెసీయులకు 1:4 => ఎటల్నగా తన పిర్యునియందు తాను ఉచితముగా మనకనుగర్హించిన తన 

కృపామహిమకు కీరిత్ కలుగునటుల్, 

ఎఫెసీయులకు 1:5 => తన చితత్పర్కారమైన దయాసంకలప్ము చొపుప్న, యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తనకు 

కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై, మనలను ముందుగా తనకోసము నిరణ్యించుకొని,  

ఎఫెసీయులకు 1:6 => మనము తన యెదుట పరిశుదుధ్లమును నిరోద్షులమునై యుండవలెనని 

జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే, పేర్మచేత ఆయన కీర్సుత్లో మనలను ఏరప్రచుకొనెను. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 పేతురు 1:20 => ఆయన జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపే నియమింపబడెను గాని తనున్ 

మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచిచ్న దేవునియెడల తన దావ్రా విశావ్సులైన మీ నిమితత్ము, 

కడవరి కాలములయందు ఆయన పర్తయ్క్షపరచబడెను. కాగా మీ విశావ్సమును నిరీక్షణయు 

దేవునియందు ఉంచబడియునన్వి. 

పర్కటన 13:8 => భూనివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వధింపబడియునన్ 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు వార్యబడలేదో వారు, ఆ మృగమునకు నమసాక్రము 

చేయుదురు. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

నిరగ్మకాండము 23:20 => ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ 

రపిప్ంచుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 
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యెహోషువ 14:2 => మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను 

కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల 

పర్ధానులును చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతర్ములవారికిని అరధ్గోతర్పు వారికిని ఆ సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటిట్రి. 

యెహోషువ 19:51 => యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబములలోని ముఖుయ్లును షిలోహులోనునన్ 

పర్తయ్క్షపు గుడారము నొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని చీటల్వలన పంపకము చేసిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. అపుప్డు 

వారు దేశమును పంచిపెటుట్ట ముగించిరి. 

1 సమూయేలు 2:10 => యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి 

ఆయన వారిపైన యురుమువలె గరిజ్ంచును లోకపు సరిహదుద్లలో నుండువారికి ఆయన తీరుప్ 

తీరుచ్ను తాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచుచ్ను తాను అభిషేకించినవానికి అధికబలము 

కలుగజేయును. 

2 సమూయేలు 19:33 => యెరూషలేములో నాయొదద్ నినున్ నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతోకూడ 

నది దాటవలెనని రాజు బరిజ్లల్యితో సెలవియయ్గా 

నెహెమాయ్ 5:19 => నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబటిట్ నాకు మేలు 

కలుగునటుల్గా ననున్ దృషిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 24:10 => మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవాయే. ఆయనే 

యీ మహిమగల రాజు. 

కీరత్నలు 41:1 => బీదలను కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు ఆపతాక్లమందు యెహోవా వానిని 

తపిప్ంచును. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 47:4 => తాను పేర్మించిన యాకోబునకు మహాతిశయాసప్దముగా మన సావ్సథ్య్మును 

ఆయన మనకొరకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. 
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కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

కీరత్నలు 98:6 => బూరలతోను కొముమ్ల నాదముతోను రాజైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషధవ్ని 

చేయుడి. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

కీరత్నలు 145:1 => రాజవైన నా దేవా, నినున్ ఘనపరచెదను. నీ నామమును నితయ్ము 

సనున్తించెదను 

కీరత్నలు 149:2 => ఇశార్యేలీయులు తముమ్ను పుటిట్ంచినవానినిబటిట్ సంతో షించుదురు గాక 

సీయోను జనులు తమ రాజునుబటిట్ ఆనందించుదురు గాక. 

సామెతలు 11:17 => దయగలవాడు తనకే మేలు చేసికొనును కూర్రుడు తన శరీరమునకు బాధ 

తెచుచ్కొనును 

సామెతలు 11:25 => ఔదారయ్ము గలవారు పుషిట్ నొందుదురు. నీళుల్ పోయువారికి నీళుల్ 

పోయబడును 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

యెషయా 43:15 => యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుదధ్ దేవుడను ఇశార్యేలు సృషిట్కరత్నగు నేనే 

మీకు రాజును. 
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యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యెషయా 52:7 => సువారత్ పర్కటించుచు సమాధానము చాటించుచు సువరత్మానము పర్కటించుచు 

రక్షణ సమాచారము పర్చురించువాని పాదములు, నీ దేవుడు ఏలుచునాన్డని సీయోనుతో చెపుప్చునన్ 

వాని పాదములు పరవ్తములమీద ఎంతో సుందరములై యునన్వి.  

యెషయా 64:4 => తనకొరకు కనిపెటుట్వాని విషయమై నీవు తపప్ తన కారయ్ము సఫలముచేయు 

మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అటిట్ దేవుడు కలడనన్ సమాచారము 

మనుషుయ్లకు వినబడలేదు అటిట్ సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 46:16 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా అధిపతి తన కుమారులలో 

ఎవనికైనను భూమి ఇచిచ్నయెడల అది యతని కుమారునికి సావ్సథ్య్మైనందున అతని 

కుమారులదగును. అది వారసతవ్మువలన వచిచ్న దానివంటి సావ్సథ్య్ము. 

మలాకీ 3:17 => నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా సవ్కీయ సంపాదయ్మై 

యుందురు; తండిర్ తనున్ సేవించు కుమారుని కనికరించునటుట్ నేను వారిని కనికరింతునని 

సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మతత్యి 6:4 => అటల్యితే రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను 

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 

మతత్యి 10:41 => పర్వకత్ అని పర్వకత్ను చేరుచ్కొనువాడు పర్వకత్ ఫలము పొందును; నీతిమంతుడని 

నీతిమంతుని చేరుచ్కొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము పొందును. 
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మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

మతత్యి 24:46 => యజమానుడు వచిచ్నపుప్డు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు 

కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధనుయ్డు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 26:11 => బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 

మతత్యి 26:29 => నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు 

దినమువరకు, ఇకను దాని తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 14:14 => నీకు పర్తుయ్పకారము చేయుటకు వారికేమియు లేదు గనుక నీవు 

ధనుయ్డవగుదువు; నీతిమంతుల పునరుతాథ్నమందు నీవు పర్తుయ్పకారము పొందుదువని చెపెప్ను. 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  

యోహాను 14:15 => మీరు ననున్ పేర్మించినయెడల నా ఆజఞ్లను గైకొందురు. 

యోహాను 17:5 => తండీర్, లోకము పుటట్కమునుపు నీయొదద్ నాకు ఏ మహిమయుండెనో ఆ 

మహిమతో ననున్ ఇపుప్డు నీయొదద్ మహిమపరచుము. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 
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అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 

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 2:6 => ఆయన పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 5:17 => మరణము ఒకని అపరాధమూలమున వచిచ్నదై ఆ యొకనిదావ్రానే 

యేలినయెడల కృపాబాహుళయ్మును నీతిదానమును పొందువారు జీవముగలవారై, మరి 

నిశచ్యముగా యేసుకీర్సత్ను ఒకని దావ్రానే యేలుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 3:9 => పరలోకములో పర్ధానులకును అధికారులకును, సంఘము దావ్రా 

తనయొకక్ నానావిధమైన జాఞ్నము ఇపుప్డు తెలియబడవలెనని ఉదేద్శించి, 

ఫిలిపీప్యులకు 4:17 => నేను యీవిని అపేకిష్ంచి యీలాగు చెపుప్టలేదు గాని మీ లెకక్కు 

విసాత్రఫలము రావలెనని అపేకిష్ంచి చెపుప్చునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:12 => తేజోవాసులైన పరిశుదుధ్ల సావ్సథ్య్ములో పాలివారమగుటకు మనలను 

పాతుర్లనుగాచేసిన తండిర్కి మీరు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంపవలెననియు దేవుని బతిమాలుచునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:13 => ఆయన మనలను అంధకారసంబంధమైన అధికారములోనుండి 

విడుదలచేసి, తాను పేర్మించిన తన కుమారుని యొకక్ రాజయ్నివాసులనుగా చేసెను. 

1 తిమోతి 1:17 => సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృశుయ్డునగు అదివ్తీయ 

దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 
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2 తిమోతి 4:18 => పర్భువు పర్తి దుషాక్రయ్మునుండి ననున్ తపిప్ంచి తన పరలోకరాజయ్మునకు 

చేరునటుల్ ననున్ రకిష్ంచును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన . 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:26 => అటల్యినయెడల జగతుత్ పునాది వేయబడినది మొదలుకొని ఆయన అనేక 

పరాయ్యములు శర్మపడవలసి వచుచ్ను. అయితే ఆయన యుగముల సమాపిత్యందు తనున్తానే 

బలిగా అరిప్ంచుకొనుటవలన పాపనివారణ చేయుటకై యొకక్సారే పర్తయ్క్షపరచబడెను 

హెబీర్యులకు 12:28 => అందువలన మనము నిశచ్లమైన రాజయ్మును పొంది, దైవ కృప 

కలిగియుందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభకుత్లతో దేవునికి పీర్తికరమైన సేవచేయుదము, 

యాకోబు 1:12 => శోధన సహించువాడు ధనుయ్డు; అతడు శోధనకు నిలిచినవాడై పర్భువు తనున్ 

పేర్మించువారికి వాగాద్నము చేసిన జీవకిరీటము పొందును. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

1 పేతురు 4:13 => కీర్సుత్ మహిమ బయలుపరచబడినపుప్డు మీరు మహానందముతో సంతోషించు 

నిమితత్ము, కీర్సుత్ శర్మలలో మీరు పాలివారై యునన్ంతగా సంతోషించుడి. 
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2 పేతురు 1:11 => ఆలాగున మన పర్భువును రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ యొకక్ నితయ్రాజయ్ములో 

పర్వేశము మీకు సమృదిధ్గా అనుగర్హింపబడును. 

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 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

వచనము 38 

ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై యుండుట చూచి 

బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

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. 

మతత్యి 26:11 => బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో 

ఎకక్డనైనను నీ సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని 

కరుణింపకుండ నీ హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:8 => నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, 

వాని అకక్రచొపుప్న ఆ యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

యోబు 29:13 => నశించుటకు సిదధ్మైయునన్వారి దీవెన నామీదికి వచెచ్ను విధవరాండర్ 

హృదయమును సంతోషపెటిట్తిని  

యోబు 29:14 => నేను నీతిని వసత్రముగా ధరించుకొని యుంటిని గనుక అది ననున్ ధరించెను నా 

నాయ్యపర్వరత్న నాకు వసత్రమును పాగాయు ఆయెను. 

యోబు 29:15 => గుర్డిడ్వారికి నేను కనున్లైతిని కుంటివారికి పాదములైతిని. 

యోబు 29:16 => దరిదుర్లకు తండిర్గా ఉంటిని ఎరుగనివారి వాయ్జెయ్మును నేను శర్దధ్గా 

విచారించితిని. 

యోబు 31:16 => బీదలు ఇచఛ్యించినదానిని నేను బిగబటిట్నయెడలను విధవరాండర్ కనున్లు 

కీష్ణింపజేసినయెడలను 
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యోబు 31:17 => తలిదండుర్లు లేనివారిని నా అనన్ములో కొంచెమైనను తిననియయ్క నేను 

ఒంటరిగా భోజనము చేసినయెడలను 

యోబు 31:18 => ఎవడైనను వసత్రహీనుడై చచుచ్ట నేను చూడగను బీదలకు వసత్రము లేకపోవుట 

నేను చూడగను 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

యోబు 31:21 => నా భుజశలయ్ము దాని గూటినుండి పడును గాక నా బాహువు ఎముకలోనికి 

విరుగును గాక. 

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.  

కీరత్నలు 112:10 => భకిత్హీనులు దాని చూచి చింతపడుదురు వారు పండుల్ కొరుకుచు 

కీష్ణించిపోవుదురు భకిత్హీనుల ఆశ భంగమైపోవును.  

సామెతలు 3:9 => నీ రాబడి అంతటిలో పర్థమఫలమును నీ ఆసిత్లో భాగమును ఇచిచ్ యెహోవాను 

ఘనపరచుము. 
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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 

సామెతలు 14:21 => తన పొరుగువాని తిరసక్రించువాడు పాపము చేయువాడు బీదలను 

కటాకిష్ంచువాడు ధనుయ్డు. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

సామెతలు 22:9 => దయాదృషిట్ గలవాడు తన ఆహారములో కొంత దరిదుర్నికిచుచ్ను అటిట్వాడు 

దీవెననొందును. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పర్సంగి 11:2 => ఏడుగురికిని ఎనమండుగురికిని భాగము పంచిపెటుట్ము, భూమిమీద ఏమి కీడు 

జరుగునో నీవెరుగవు. 

యెషయా 58:7 => నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెటుట్టయు నీ రకత్సంబంధికి ముఖము 

తపిప్ంపకుండుటయు దికుక్మాలిన బీదలను నీ యింట చేరుచ్కొనుటయు  

యెషయా 58:8 => వసత్రహీనుడు నీకు కనబడినపుప్డు వానికి వసత్రములిచుచ్టయు ఇదియే గదా 

నాకిషట్మైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువచుకక్వలె ఉదయించును 

సవ్సథ్త నీకు శీఘర్ముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైనయ్పు 

వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.  
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యెషయా 58:9 => అపుప్డు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉతత్రమిచుచ్ను నీవు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన 

నేనునాన్ననును. ఇతరులను బాధించుటయు వేర్లుపెటిట్ చూపి తిరసక్రించుటయు చెడ డ్దానినిబటిట్ 

మాటలాడుటయు నీవు మాని  

యెషయా 58:10 => ఆశించినదానిని ఆకలిగొనిన వానికిచిచ్ శర్మపడినవానిని తృపిత్పరచినయెడల 

చీకటిలో నీ వెలుగు పర్కాశించును అంధకారము నీకు మధాయ్హన్మువలె నుండును.  

యెషయా 58:11 => యెహోవా నినున్ నితయ్ము నడిపించును కాష్మకాలమున ఆయన నినున్ 

తృపిత్పరచి నీ యెముకలను బలపరచును నీవు నీరుకటిట్న తోటవలెను ఎపుప్డును ఉబుకుచుండు నీటి 

ఊటవలెను ఉండెదవు.  

యెహెజేక్లు 18:7 => ఎవనినైనను భాదపెటట్కయు, ఋణసుథ్నికి అతని తాకటుట్ను చెలిల్ంచి 

బలాతాక్రముచేత ఎవనికైనను నషట్ము కలుగజేయకయు నుండువాడై, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ 

దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

దానియేలు 4:27 => రాజా, నా యోచన నీ దృషిట్కి అంగీకారమగునుగాక; ఒకవేళ నీవు నీ 

పాపములు మాని నీతి నాయ్యములననుసరించి, నీవు బాధపెటిట్న వారియందు కరుణ చూపినయెడల 

నీకునన్ కేష్మము నీకికమీదట నుండునని దానియేలు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 

మీకా 6:8 => మనుషుయ్డా, యేది ఉతత్మమో అది నీకు తెలియజేయబడియునన్ది; నాయ్యముగా 

నడుచుకొనుటయు, కనికరమును పేర్మించుటయు, దీనమనసుస్ కలిగి నీ దేవుని యెదుట 

పర్వరిత్ంచుటయు, ఇంతేగదా యెహోవా నినన్డుగుచునాన్డు. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

లూకా 14:12 => మరియు ఆయన తనున్ పిలిచినవానితో ఇటల్నెను నీవు పగటి విందైనను రాతిర్ 

విందైనను చేయునపుప్డు, నీ సేన్హితులనైనను నీ సహోదరులనైనను నీ బంధువులనైనను 
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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. 

యోహాను 13:29 => డబుబ్సంచి యూదాయొదద్ ఉండెను గనుక పండుగకు తమకు 

కావలసినవాటిని కొనుమని యైనను, బీదలకేమైన ఇమమ్ని యైనను యేసు వానితో చెపిప్నటుట్ 

కొందరనుకొనిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:32 => విశవ్సించిన వారందరును ఏకహృదయమును ఏకాతమ్యు 

గలవారై యుండిరి. ఎవడును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియు తనదని అనుకొనలేదు; వారికి 

కలిగినదంతయు వారికి సమషిట్గా ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36 => మరియు యొపేప్లో తబితా అను ఒక శిషుయ్రాలు ఉండెను; 

ఆమెకు భాషాంతరమున దొరాక్ అని పేరు. ఆమె సత  కిర్యలను ధరమ్కారయ్ములను బహుగా 

చేసియుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:37 => ఆ దినములయందామె కాయిలాపడి చనిపోగా, వారు శవమును 

కడిగి మేడగదిలో పరుండ బెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:38 => లుదద్ యొపేప్కు దగగ్రగా ఉండుటచేత పేతురు అకక్డ ఉనాన్డని 

శిషుయ్లు విని, అతడు తడవుచేయక తమయొదద్కు రావలెనని వేడుకొనుటకు ఇదద్రు మనుషుయ్లను 

అతని యొదద్కు పంపిరి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31 => కొరేన్లీ, నీ పార్రథ్న వినబడెను; నీ ధరమ్కారయ్ములు దేవుని 

సముఖమందు జాఞ్పకముంచబడియునన్వి గనుక నీవు యొపేప్కు వరత్మానము పంపి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29 => అపుప్డు శిషుయ్లలో పర్తివాడును తన తన శకిత్కొలది 

యూదయలో కాపురమునన్ సహోదరులకు సహాయము పుంపుటకు నిశచ్యించుకొనెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:1 => సహోదరులారా, మాసిదోనియ సంఘములకు అనుగర్హింపబడియునన్ 

దేవుని కృపనుగూరిచ్ మీకు తెలియజేయుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:2 => ఏలాగనగా, వారు బహు శర్మవలన పరీకిష్ంపబడగా, అతయ్ధికముగా 

సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృతవ్ము బహుగా విసత్రించెను. 

2 కొరిందీయులకు 8:3 => ఈ కృప విషయములోను, పరిశుదుధ్లకొరకైన పరిచరయ్లో పాలుపొందు 

విషయములోను, మనఃపూరవ్కముగా మముమ్ను వేడుకొనుచు,  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 

2 కొరిందీయులకు 8:9 => మీరు మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ కృపను ఎరుగుదురు గదా? ఆయన 

ధనవంతుడై యుండియు మీరు తన దారిదర్య్మువలన ధనవంతులు కావలెనని, మీ నిమితత్ము 

దరిదుర్డాయెను. 

2 కొరిందీయులకు 9:7 => సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు పర్తివాడును తన 

హృదయములో నిశచ్యించుకొనిన పర్కారము ఇయయ్వలెను; దేవుడు ఉతాస్హముగా ఇచుచ్వానిని 

పేర్మించును. 
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2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

2 కొరిందీయులకు 9:9 => ఇందువిషయమై అతడు వెదజలిల్ దరిదుర్లకిచెచ్ను అతని నీతి 

నిరంతరము నిలుచును అని వార్యబడియునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:10 => వితుత్వానికి వితత్నమును తినుటకు ఆహారమును దయచేయు దేవుడు 

మీకు వితత్నము దయచేసి విసత్రింపచేసి, మీరు పర్తి విషయములో పూరౌణ్దారయ్భాగయ్ము 

గలవారగునటుల్, మీ నీతిఫలములు వృదిధ్పొందించును. 

2 కొరిందీయులకు 9:11 => ఇటిట్, ఔదారయ్మువలన మాదావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంపబడును. 

2 కొరిందీయులకు 9:12 => ఏలయనగా ఈ సేవనుగూరిచ్న పరిచరయ్ పరిశుదుధ్ల అకక్రలకు 

సహాయము కలుగజేయుట మాతర్ము కాకుండ, అనేకులు దేవునికి చెలిల్ంచు కృతజఞ్తాసుత్తుల 

మూలముగా విసత్రించుచునన్ది. 

2 కొరిందీయులకు 9:13 => ఏలాగనగా కీర్సుత్ సువారత్ను అంగీకరింతుమని ఒపుప్కొనుటయందు 

మీరు విధేయులైనందుచేతను, వారి విషయమును అందరి విషయమును ఇంత ఔదారయ్ముగా ధరమ్ము 

చేసినందుచేతను, ఈ పరిచరయ్ మూలముగా మీ యోగయ్త కనబడినందున వారు దేవుని 

మహిమపరచుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 9:14 => మరియు మీయెడల దేవుడు కనుపరచిన అతయ్ధికమైన కృపను చూచి, 

వారు మీ నిమితత్మై పార్రథ్న చేయుచు, మిముమ్ను చూడవలెనని ఎకుక్వ కోరికగలవారై యునాన్రు. 

ఎఫెసీయులకు 4:28 => దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అకక్ర గలవానికి పంచిపెటుట్టకు 

వీలుకలుగు నిమితత్ము తనచేతులతో మంచి పనిచేయుచు కషట్పడవలెను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 
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1 తిమోతి 6:18 => వారు వాసత్వమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమితత్ము, రాబోవు 

కాలమునకు మంచి పునాది తమకొరకు వేసికొనుచు, మేలు చేయువారును,  

1 తిమోతి 6:19 => సత కిర్యలు అను ధనము గలవారును, ఔదారయ్ము గలవారును, తమ 

ధనములో ఇతరులకు పాలిచుచ్వారునై యుండవలెనని వారికి ఆజాఞ్పించుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:7 => సహోదరుడా, పరిశుదుధ్ల హృదయములు నీ మూలముగా విశార్ంతి 

పొందినందున నీ పేర్మనుబటిట్ నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణయు కలిగెను. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 13:16 => ఉపకారమును ధరమ్మును చేయ మరచిపోకుడి, అటిట్ యాగములు 

దేవునికిషట్మైనవి. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 
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1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 

సామెతలు 25:21 => నీ పగవాడు ఆకలిగొనినయెడల వానికి భోజనము పెటుట్ము 

దపిప్గొనినయెడల వానికి దాహమిముమ్ 

రోమీయులకు 12:20 => కాబటిట్, నీ శతుర్వు ఆకలిగొనియుంటే అతనికి భోజనము పెటుట్ము, 

దపిప్గొనియుంటే దాహమిముమ్; ఆలాగు చేయుటవలన అతని తలమీద నిపుప్లు కుపప్గా పోయుదువు. 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

ఆదికాండము 18:2 => అతడు కనున్లెతిత్ చూచినపుప్డు ముగుగ్రు మనుషుయ్లు అతని యెదుట 

నిలువబడి యుండిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిటనుండి వారిని ఎదురొక్నుటకు పరుగెతిత్, 

నేలమటుట్కు వంగి 

ఆదికాండము 18:3 => పర్భువా, నీ కటాక్షము నామీద నునన్యెడల ఇపుప్డు నీ దాసుని 

దాటిపోవదుద్. 

ఆదికాండము 18:4 => నేను కొంచెము నీళుల్ తెపిప్ంచెదను; దయచేసి కాళుల్ కడుగుకొని ఈ 

చెటుట్కిర్ంద అలసట తీరుచ్కొనుడి. 

ఆదికాండము 18:5 => కొంచెము ఆహారము తెచెచ్దను; మీ పార్ణములను బలపరచుకొనుడి; 

తరువాత మీరు వెళల్వచుచ్ను; ఇందు నిమితత్ము గదా మీ దాసునియొదద్కు వచిచ్తిరనెను. వారు నీవు 

చెపిప్నటుల్ చేయుమనగా 
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ఆదికాండము 18:6 => అబార్హాము గుడారములోనునన్ శారాయొదద్కు తవ్రగా వెళిల్ నీవు తవ్రపడి 

మూడు మానికల మెతత్నిపిండి తెచిచ్ పిసికి రొటెట్లు చేయుమని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 18:7 => మరియు అబార్హాము పశువుల మందకు పరుగెతిత్ ఒక మంచి లేత దూడను 

తెచిచ్ ఒక పనివాని కపప్గించెను. వాడు దాని తవ్రగా సిదధ్పరచెను. 

ఆదికాండము 18:8 => తరువాత అతడు వెనన్ను పాలను తాను సిదధ్ము చేయించిన దూడను తెచిచ్ 

వారియెదుట పెటిట్ వారు భోజనము చేయుచుండగా వారియొదద్ ఆ చెటుట్కిర్ంద నిలుచుండెను. 

ఆదికాండము 19:1 => ఆ సాయంకాలమందు ఆ ఇదద్రు దేవదూతలు సొదొమ చేరునపప్టికి లోతు 

సొదొమ గవినియొదద్ కూరుచ్ండియుండెను. లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదురొక్నుటకు లేచి సాషాట్ంగ 

నమసాక్రము చేసి 

ఆదికాండము 19:2 => నా పర్భువులారా, దయచేసి మీ దాసుని యింటికి వచిచ్ రాతిర్ వెళల్బుచిచ్ కాళుల్ 

కడుగుకొనుడి, మీరు పెందలకడ లేచి మీ తోర్వను వెళళ్వచుచ్ననెను. అందుకు వారు ఆలాగు కాదు, 

నడివీధిలో రాతిర్ వెళల్బుచెచ్దమని చెపిప్రి 

ఆదికాండము 19:3 => అయినను అతడు మికిక్లి బలవంతము చేసినపుప్డు వారు అతనితటుట్ తిరిగి 

అతని యింట పర్వేశించిరి. అతడు వారికి విందుచేసి పొంగని రొటెట్లు కాలచ్గా వారు భోజనము 

చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15 => ఆమెయు ఆమె యింటివారును బాపిత్సమ్ము పొందినపుప్డు, 

ఆమె--నేను పర్భువునందు విశావ్సము గలదాననని మీరు యెంచితే, నా యింటికి వచిచ్యుండుడని 

వేడుకొని మముమ్ను బలవంతము చేసెను. 

రోమీయులకు 12:13 => పరిశుదుధ్ల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శర్దధ్గా ఆతిథయ్ము 

ఇచుచ్చుండుడి. 

రోమీయులకు 16:23 => నాకును యావతస్ంఘమునకును ఆతిథయ్మిచుచ్ గాయియు మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్డు. ఈ పటట్ణపు ఖజానాదారుడగు ఎరసుత్ను సహోదరుడగు కవ్రుత్ను మీకు 

వందనములు చెపుప్చునాన్రు. 
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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 13:1 => సహోదరపేర్మ నిలువరముగా ఉండనీయుడి  

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

1 పేతురు 4:9 => సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథయ్ము చేయుడి. 

3 యోహాను 1:5 => పిర్యుడా, వారు పరదేశులైనను సహోదరులుగా ఉనన్వారికి నీవు చేసినదెలల్ 

విశావ్సికి తగినటుట్గా చేయుచునాన్వు. 

3 యోహాను 1:6 => వారు నీ పేర్మనుగూరిచ్ సంఘము ఎదుట సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు 

అనయ్జనులవలన ఏమియు  

3 యోహాను 1:7 => తీసికొనక ఆయన నామము నిమితత్ము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి 

తగినటుట్గా నీవు వారిని సాగనంపినయెడల నీకు యుకత్ముగా ఉండును. 

3 యోహాను 1:8 => మనము సతయ్మునకు సహాయకులమవునటుట్ అటిట్వారికి ఉపకారము చేయ 

బదుధ్లమై యునాన్ము.  

లేవీయకాండము 25:35 => పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై 

నిరాధారుడై నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన 

బర్దుకవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 19:15 => కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; 

అతడు చేరి ఆ ఊరి సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 
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రూతు 2:10 => అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నాయందు 

లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత 

నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. 

1 సమూయేలు 30:11 => పొలములో ఒక ఐగుపీత్యుడు కనబడెను. వారు దావీదునొదద్కు వాని 

తోడుకొనివచిచ్, వాడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ అనన్పానము లేమియు పుచుచ్కొనలేదని తెలిసికొని, 

వానికి భోజనము పెటిట్ దాహమిచిచ్ అంజూరపు అడలోని ముకక్ను రెండు దార్క్షగెలలను వానికిచిచ్రి. 

1 రాజులు 17:11 => ఆమె నీళుల్ తేబోవుచుండగా అతడామెను మరల పిలిచి నాకొక రొటెట్ముకక్ను 

నీచేతిలో తీసికొనిరమమ్ని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

1 రాజులు 18:13 => నేను పోయి అహాబునకు వరత్మానము తెలియజెపిప్న తరువాత నీవు అతనికి 

కనబడనియెడల అతడు ననున్ చంపివేయును, ఆలాగున ఆజఞ్ ఇయయ్వదుద్, నీ దాసుడనైన నేను 

బాలయ్మునుండి యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలిపినవాడను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 28:15 => పేళుల్ ఉదాహరింపబడినవారు అపుప్డు లేచి చెరపటట్బడిన వారిని 

చేపటిట్ దోపుసొముమ్చేత వారిలో వసత్రహీనులైన వారికి బటట్లు కటిట్ంచి వారికి వసత్రములను పాదరక్షలను 

ధరింపజేసి అనన్పానములిచిచ్ తలలకు నూనె బెటిట్ంచి వారిలో బలహీనులైన వారిని గాడిదలమీద 

ఎకిక్ంచి ఖరూ జ్రవృక్షములుగల పటట్ణమగు యెరికోకు వారి సహోదరులయొదద్కు వారిని 

తోడుకొనివచిచ్రి; తరువాత వారు షోమోర్నునకు మరల వెళిల్రి. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  
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యెషయా 16:3 => ఆలోచన చెపుప్ము విమరశ్చేయుము. చీకటి కమిమ్నటుల్ మధాయ్హన్మున నీ నీడ 

మామీద ఉండనియుయ్ము. చెదరినవారిని దాచిపెటుట్ము పారిపోయినవారిని పటిట్యయ్కుము 

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 5:42 => నినున్ అడుగువానికిముమ్, నినున్ అపుప్ అడుగగోరు వానినుండి నీ ముఖము 

తిర్పుప్కొనవదుద్. 

మతత్యి 24:45 => యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అనన్ము పెటుట్టకు వారిపైన 

ఉంచిన నమమ్కమైనవాడును బుదిధ్మంతుడునైన దాసుడెవడు? 

లూకా 16:9 => అనాయ్యపు సిరివలన మీకు సేన్హితులను సంపాదించుకొనుడి; ఎందుకనగా ఆ సిరి 

మిముమ్ను వదిలిపోవునపుప్డు వారు నితయ్మైన నివాసములలో మిముమ్ను చేరుచ్కొందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:33 => రాతిర్ ఆ గడియలోనే అతడు వారిని తీసికొనివచిచ్, వారి 

గాయములు కడిగెను; వెంటనే అతడును అతని ఇంటివారందరును బాపిత్సమ్ము పొందిరి. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

1 పేతురు 1:8 => మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను పేర్మించుచునాన్రు; ఇపుప్డు 

ఆయనను కనున్లార చూడకయే విశవ్సించుచు, మీ విశావ్సమునకు ఫలమును, 

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 
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వచనము 39 

ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, నీయొదద్కు వచిచ్తిమని 

ఆయనను అడిగెదరు. 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యోబు 31:20 => గుమమ్ములో నాకు సహాయము దొరకునని తండిర్లేనివారిని నేను అనాయ్యము 

చేసినయెడలను 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 2:14 => నా సహోదరులారా, కిర్యలు లేనపుప్డు ఎవడైనను తనకు విశావ్సము కలదని 

చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? అటిట్ విశావ్సమతని రకిష్ంపగలదా? 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

యెహెజేక్లు 34:4 => బలహీనమైనవాటిని మీరు బలపరచరు, రోగము గలవాటిని సవ్సథ్పరచరు, 

గాయపడినవాటికి కటుట్కటట్రు, తోలివేసినవాటిని మరల తోలుకొనిరారు, తపిప్పోయినవాటిని వెదకరు, 

అది మాతర్మేగాక మీరు కఠినమనసుక్లై బలాతాక్రముతో వాటిని ఏలుదురు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:35 => మీరును ఈలాగు పర్యాసపడి బలహీనులను 

సంరకిష్ంపవలెననియు పుచుచ్కొనుటకంటె ఇచుచ్ట ధనయ్ము అని పర్భువైన యేసు చెపిప్న మాటలు 

జాఞ్పకము చేసికొనవలెననియు అనిన్ విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8 => అపుప్డు పొపిల్యొకక్ తండిర్ జవ్రముచేతను రకత్భేదిచేతను 

బాధపడుచు పండుకొనియుండెను. పౌలు అతనియొదద్కు వెళిల్ పార్రథ్న చేసి, అతనిమీద చేతులుంచి 

సవ్సథ్పరచెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:9 => ఇది చూచి ఆ దీవ్పములో ఉనన్ కడమ రోగులుకూడ వచిచ్ సవ్సథ్త 

పొందిరి. 

యాకోబు 1:27 => తండిర్యైన దేవుని యెదుట పవితర్మును నిషక్ళంకమునైన భకిత్ యేదనగా 

దికుక్లేని పిలల్లను విధవరాండర్ను వారి యిబబ్ందిలో పరామరిశ్ంచుటయు, ఇహలోక మాలినయ్ము 

తనకంటకుండ తనున్తాను కాపాడుకొనుటయునే. 

యాకోబు 5:14 => మీలో ఎవడైనను రోగియై యునాన్డా? అతడు సంఘపు పెదద్లను 

పిలిపింపవలెను; వారు పర్భువు నామమున అతనికి నూనె రాచి అతని కొరకు పార్రథ్న చేయవలెను. 

యాకోబు 5:15 => విశావ్ససహితమైన పార్రథ్న ఆ రోగిని సవ్సథ్పరచును, పర్భువు అతని లేపును; 

అతడు పాపములు చేసినవాడైతే పాపక్షమాపణ నొందును.  

ఫిలిపీప్యులకు 4:10 => ననున్గూరిచ్ మీరినాన్ళల్కు మరల యోచన చేయసాగితిరని పర్భువునందు 

మికిక్లి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచన చేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము 

దొరకకపోయెను. 

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. 

ఫిలిపీప్యులకు 4:14 => అయినను నా శర్మలో మీరు పాలుపుచుచ్కొనినది మంచిపని. 

2 తిమోతి 1:16 => పర్భువు ఒనేసిఫోరు ఇంటివారియందు కనికరము చూపునుగాక.  
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2 తిమోతి 1:17 => అతడు రోమాకు వచిచ్నపుప్డు నా సంకెళల్నుగూరిచ్ సిగుగ్పడక శర్దధ్గా ననున్ 

వెదకి, కనుగొని, అనేక పరాయ్యములు ఆదరించెను. 

2 తిమోతి 1:18 => మరియు అతడు ఎఫెసులో ఎంతగా ఉపచారము చేసెనో అది నీవు బాగుగా 

ఎరుగుదువు. ఆ దినమునందు అతడు పర్భువువలన కనికరము పొందునటుల్ పర్భువు అనుగర్హించును 

గాక. 

హెబీర్యులకు 10:34 => ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉనన్వారిని కరుణించి, మీకు మరి 

శేర్షఠ్మైనదియు సిథ్రమైనదియునైన సావ్సథ్య్మునన్దని యెరిగి, మీ ఆసిత్ కోలుపోవుటకు సంతోషముగా 

ఒపుప్కొంటిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

యిరిమ్యా 23:2 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూరిచ్ 

యీలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ విచారణచేయక, నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లను 

చెదరగొటిట్ పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపబోవుచునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళిల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 
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ఫిలిపీప్యులకు 2:30 => గనుక పూరాణ్నందముతో పర్భువునందు అతనిని చేరుచ్కొని అటిట్వారిని 

ఘనపరచుడి. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

వచనము 40 

అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకు 

చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 6:3 => నీవైతే ధరమ్ము చేయునపుప్డు, నీ ధరమ్ము రహసయ్ముగానుండు నిమితత్ము నీ 

కుడిచెయియ్ చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియక యుండవలెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:14 => ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము 

మాకుండుటకు నేనెంత మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే 

కలిగెను గదా? నీ సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 

సామెతలు 15:33 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగియుండుట జాఞ్నాభాయ్సమునకు 

సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును.  

యెషయా 64:6 => మేమందరము అపవితుర్లవంటి వారమైతివిు మా నీతికిర్యలనిన్యు 

మురికిగుడ డ్వలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొటుట్కొనిపోవునటుల్గా మా 

దోషములు మముమ్ను కొటుట్కొనిపోయెను  

1 కొరిందీయులకు 15:10 => అయినను నేనేమైయునాన్నో అది దేవుని కృపవలననే 

అయియునాన్ను. మరియు నాకు అనుగర్హింపబడిన ఆయన కృప నిషఫ్లము కాలేదు గాని, 

వారందరికంటె నేనెకుక్వగా పర్యాసపడితిని.  
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1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

లూకా 17:10 => అటువలె మీరును మీకు ఆజాఞ్పింపబడినవనిన్యు చేసిన తరువాత మేము 

నిష పర్యోజకులమైన దాసులము, మేము చేయవలసినవే చేసియునాన్మని చెపుప్డనెను. 

వచనము 41 

అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ విడిచి అపవాదికిని 

వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 42 

నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు నాకు దాహమియయ్లేదు; 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 43 

పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు నాకు బటట్లియయ్లేదు; 

రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

సామెతలు 25:6 => రాజు ఎదుట డంబము చూపకుము గొపప్వారునన్ చోట నిలువకుము. 
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సామెతలు 25:7 => నీ కనున్లు చూచిన పర్ధాని యెదుట ఒకడు నినున్ తగిగ్ంచుటకంటె ఇకక్డికి 

ఎకిక్ రమమ్ని అతడు నీతో చెపుప్ట నీకు మేలు గదా. 

మతత్యి 10:42 => మరియు శిషుయ్డని యెవడు ఈ చినన్వారిలో ఒకనికి గినెన్డు చనీన్ళుల్ మాతర్ము 

తార్గనిచుచ్నో వాడు తన ఫలము పోగొటుట్కొనడని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

2 సమూయేలు 9:1 => యోనాతానునుబటిట్ నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో 

ఎవడైన కలడాయని దావీదు అడిగెను. 

2 సమూయేలు 9:7 => అందుకు దావీదు నీవు భయపడవదుద్, నీ తండిర్యైన యోనాతాను 

నిమితత్ము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి, నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరల 

ఇపిప్ంతును; మరియు నీవు సదాకాలము నా బలల్యొదద్నే భోజనము చేయుదువని సెలవియయ్గా 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 19:17 => బీదలను కనికరించువాడు యెహోవాకు అపిప్చుచ్వాడు వాని ఉపకారమునకు 

ఆయన పర్తుయ్పకారము చేయును. 

మారుక్ 9:41 => మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన 

ఫలము పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

యోహాను 21:15 => వారు భోజనము చేసిన తరువాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యెహాను 

కుమారుడవైన సీమోనూ, వీరికంటె నీవు ననున్ ఎకుక్వగా పేర్మించుచునాన్వా? అని అడుగగా అతడు 

అవును పర్భువా, నేను నినున్ పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; యేసు నా 

గొఱఱ్ పిలల్లను మేపుమని అతనితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 21:16 => మరల ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ , ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును పర్భువా, నేను నినున్ 

పేర్మించుచునాన్నని నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను; ఆయన నా గొఱఱ్లను కాయుమని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:21 => పౌలను నేను నాచేతితోనే వందన వచనము వార్యుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 4:5 => అంధకారములోనుండి వెలుగు పర్కాశించును గాక అని పలికిన దేవుడే 

తన మహిమను గూరిచ్న జాఞ్నము యేసుకీర్సుత్నందు వెలల్డిపరచుటకు మా హృదయములలో 

పర్కాశించెను. 

2 కొరిందీయులకు 5:14 => కీర్సుత్ పేర్మ మముమ్ను బలవంతము చేయుచునన్ది; ఏలాగనగా 

అందరికొరకు ఒకడు మృతిపొందెను గనుక అందరును మృతిపొందిరనియు, 

2 కొరిందీయులకు 5:15 => జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమితత్ము మృతిపొంది 

తిరి గి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు 

నిశచ్యించుకొనుచునాన్ము. 

2 కొరిందీయులకు 8:7 => మీరు పర్తివిషయములో, అనగా విశావ్సమందును ఉపదేశమందును 

జాఞ్నమందును సమసత్ జాగర్తత్యందును మీకు మాయెడలనునన్ పేర్మయందును ఏలాగు 

అభివృదిధ్పొందుచునాన్రో ఆలాగే మీరు ఈ కృపయందు కూడ అభివృదిధ్పొందునటుల్ చూచుకొనుడి. 

2 కొరిందీయులకు 8:8 => ఆజాఞ్పూరవ్కముగా మీతో చెపుప్టలేదు; ఇతరుల జాగర్తత్ను మీకు 

చూపుటచేత మీ పేర్మ యెంత యథారథ్మైనదో పరీకిష్ంపవలెనని చెపుప్చునాన్ను. 
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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. 

గలతీయులకు 5:6 => యేసుకీర్సుత్నందుండు వారికి సునన్తి పొందుటయందేమియు లేదు, 

పొందకపోవుటయందేమియు లేదు గాని పేర్మవలన కారయ్సాధ కమగు విశావ్ సమే 

పర్యోజనకరమగును. 

గలతీయులకు 5:13 => సహోదరులారా, మీరు సవ్తంతుర్లుగా ఉండుటకు పిలువబడితిరి. అయితే 

ఒక మాట, ఆ సావ్తంతర్య్మును శారీరకిర్యలకు హేతువు చేసికొనక, పేర్మ కలిగినవారై యొకనికొకడు 

దాసులైయుండుడి. 

గలతీయులకు 5:22 => అయితే ఆతమ్ ఫలమేమనగా, పేర్మ, సంతోషము, సమాధానము, 

దీరఘ్శాంతము, దయాళుతవ్ము, మంచితనము, విశావ్సము, సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. 

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, 

1 పేతురు 1 : 2 2 = > మీరు సతయ్మునకు విధేయులవుటచేత మీ మనసుస్లను 

పవితర్పరచుకొనినవారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూరవ్కముగాను మికక్టముగాను 

పేర్మించుడి.  

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 
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1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 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 4:9 => మనము ఆయన దావ్రా జీవించునటుల్, దేవుడు తన అదివ్తీయ కుమారుని 

లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన పేర్మ పర్తయ్క్షపరచబడెను. 

1 యోహాను 4:10 => మనము దేవుని పేర్మించితిమని కాదు, తానే మనలను పేర్మించి, మన 

పాపములకు పార్యశిచ్తత్మై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో పేర్మయునన్ది. 

1 యోహాను 4:11 => పిర్యులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు పేర్మింపగా మనమొకనినొకడు 

పేర్మింప బదుధ్లమై యునాన్ము. 
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1 యోహాను 4:12 => ఏ మానవుడును దేవుని ఎపుప్డును చూచియుండలేదు; మన మొకనినొకడు 

పేర్మించినయెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును ; ఆయన పేర్మ మనయందు 

సంపూరణ్మగును. 

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

1 యోహాను 4:21 => దేవుని పేర్మించువాడు తన సహోదరుని కూడ పేర్మింపవలెనను ఆజఞ్ను 

మనమాయనవలన పొందియునాన్ము. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 18:6 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడినవాడై మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో ముంచివేయబడుట 

వానికి మేలు. 

మతత్యి 18:10 => ఈ చినన్వారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, 

పరలోకమందునన్ నా తండిర్ ముఖమును ఎలల్పుప్డు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 
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మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

ఎఫెసీయులకు 5:30 => మనము కీర్సుత్ శరీరమునకు అవయవములమై యునాన్ము గనుక అలాగే 

కీర్సుత్కూడ సంఘమును పోషించి సంరకిష్ంచుచునాన్డు. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

ఆదికాండము 50:17 => నీ తండిర్ తాను చావకమునుపు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యోసేపుతో నీ 

సహోదరులు నీకు కీడు చేసిరి గనుక దయచేసి వారి అపరాధమును వారి పాపమును క్షమించుమని 

అతనితో చెపుప్డనెను 

నిరగ్మకాండము 1:20 => దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి 

పర్బలెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:10 => నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు 

మనసుస్లో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు చేయు 

పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:4 => ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు 

అనన్పానములు తీసికొని మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల 

యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి. 
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యెహోషువ 6:17 => ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. 

రాహాబు అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ 

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు. 

రూతు 2:16 => మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళుల్ పడవేసి ఆమె యేరుకొనునటుల్ విడిచిపెటుట్డి, ఆమెను 

గదిద్ంపవదద్ని తన దాసుల కాజాఞ్పించెను. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

1 రాజులు 18:4 => యెజెబెలు యెహోవా పర్వకత్లను నిరూమ్లము చేయుచుండగా గుహలో ఏబదేసి 

మందిగా నూరుగురిని దాచి అనన్పానములిచిచ్ వారిని పోషించెను. 

2 రాజులు 4:10 => కావున మనము అతనికి గోడమీద ఒక చినన్గది కటిట్ంచి, అందులో అతని 

కొరకు మంచము, బలల్, పీట దీపసత్ంభము నుంచుదము; అతడు మనయొదద్కు వచుచ్నపుప్డెలల్ 

అందులో బస చేయవచుచ్నని చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 13:2 => వారు అనన్పానములు తీసికొని ఇశార్యేలీయులకు ఎదురుపడక వారిని 

శపించుమని బిలామును పోర్తార్హపరచిరి. అయినను మన దేవుడు ఆ శాపమును ఆశీరావ్దముగా 

మారెచ్నని వార్యబడినటుట్ కనబడెను. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

పర్సంగి 11:1 => నీ ఆహారమును నీళల్మీద వేయుము,చాలా దినములైన తరువాత అది నీకు 

కనబడును. 

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 
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కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

పరమగీతము 7:13 => పుతర్దాత వృక్షము సువాసన నిచుచ్చునన్ది నా పిర్యుడా, నేను నీకొరకు 

దాచియుంచిన నానావిధ శేర్షఠ్ ఫలములు పచిచ్వియు పండువియు మా దావ్రబంధములమీద 

వేర్లాడుచునన్వి.  

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

యిరిమ్యా 39:17 => ఆ దినమున నేను నినున్ విడిపించెదను, నీవు భయపడు మనుషుయ్లచేతికి నీవు 

అపప్గింపబడవని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

మీకా 5:3 => కాబటిట్ పర్సవమగు సతరీ పిలల్ను కనువరకు ఆయన వారిని అపప్గించును, అపుప్డు 

ఆయన సహోదరులలో శేషించినవారును ఇశార్యేలీయులతో కూడ తిరిగివతుత్రు. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 6:1 => మనుషుయ్లకు కనబడవలెనని వారి యెదుట మీ నీతికారయ్ము చేయకుండ 

జాగర్తత్పడుడి; లేనియెడల పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యొదద్ మీరు ఫలము పొందరు. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 
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మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 9:37 => ఇటిట్ చినన్బిడ డ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 3:11 => అతడు రెండు అంగీలు గలవాడు ఏమియు లేనివానికియయ్వలెననియు, ఆహారము 

గలవాడును ఆలాగే చేయవలెననియు వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

యోహాను 13:20 => నేనెవని పంపుదునో వాని చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనువాడగును; ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనువాడగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని 

వారితో అనెను. 

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 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

Page  of 3345 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 

రోమీయులకు 12:8 => బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచచ్రించువాడైతే హెచచ్రించుటలోను 

పనికలిగి యుందము. పంచిపెటుట్వాడు శుదధ్మనసుస్తోను, పైవిచారణ చేయువాడు జాగర్తత్తోను, 

కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

రోమీయులకు 16:2 => ఆమెకు మీవలన కావలసినది ఏదైన ఉనన్యెడల సహాయము చేయవలెనని 

ఆమెనుగూరిచ్ మీకు సిఫారసు చేయుచునాన్ను; ఆమె అనేకులకును నాకును సహాయురాలైయుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

గలతీయులకు 4:14 => అపుప్డు నా శరీరములో మీకు శోధనగా ఉండిన దానినిబటిట్ ననున్ మీరు 

తృణీకరింపలేదు, నిరాకరింపనైనను లేదుగాని దేవుని దూతను వలెను, కీర్సుత్యేసును వలెను ననున్ 

అంగీకరించితిరి 

గలతీయులకు 6:10 => కాబటిట్ మనకు సమయము దొరకిన కొలది అందరియెడలను, విశేషముగా 

విశావ్సగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము. 
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1 తిమోతి 6:2 => విశావ్సులైన యజమానులు గల దాసులు తమ యజమానులు సహోదరులని 

వారిని తృణీకరింపక, తమ సేవాఫలము పొందువారు విశావ్సులును పిర్యులునై యునాన్రని మరి 

యెకుక్వగా వారికి సేవచేయవలెను; ఈ సంగతులు బోధించుచు వారిని హెచచ్రించుము. 

ఫిలేమోనుకు 1:17 => కాబటిట్ నీవు ననున్ నీతో పాలివానిగా ఎంచినయెడల ననున్ చేరుచ్కొనన్టుట్ 

అతనిని చేరుచ్కొనుము. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

పర్కటన 17:14 => వీరు గొఱఱ్పిలల్తో యుదధ్ముచేతురు గాని, గొఱఱ్పిలల్ పర్భువులకు పర్భువును 

రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో కూడ ఉండినవారు పిలువబడినవారై, యేరప్రచబడినవారై, 

నమమ్కమైనవారై యునన్ందునను, ఆయన ఆ రాజులను జయించును. 

వచనము 44 

అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, దపిప్గొని 

యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:33 => తన కుడివైపున గొఱఱ్లను ఎడమవైపున మేకలను నిలువబెటుట్ను. 

మతత్యి 7:23 => అపుప్డు నేను మిముమ్ను ఎనన్డును ఎరుగను, అకర్మము చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి పొండని వారితో చెపుప్దును. 

కీరత్నలు 6:8 => యెహోవా నా రోదన ధవ్ని వినియునాన్డు పాపము చేయువారలారా, మీరందరు 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 
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కీరత్నలు 139:19 => దేవా, నీవు భకిత్హీనులను నిశచ్యముగా సంహరించెదవు నరహంతకులారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి. 

లూకా 13:27 => అపుప్డాయన మీరెకక్డివారో మిముమ్ను ఎరుగనని మీతో చెపుప్చునాన్ను; 

అకర్మము చేయు మీరందరు నాయొదద్నుండి తొలగిపొండని చెపుప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:15 => మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున 

నుంచువాడు శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16 => తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:17 => తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరుఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:18 => గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:19 => పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము 

తపిప్ తీరుప్ తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:20 => తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను 

విపిప్నవాడు గనుక వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:21 => ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:22 => తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన 

తలిల్కుమారెత్తోగాని శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:23 => తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:24 => చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా 

పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:16 => పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు 

శపింపబడుదువు; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:17 => నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:18 => నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల 

మందలు శపింపబడును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:19 => నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి 

వెళుల్నపుప్డును శపింపబడుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:20 => నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము 

చేయబడి వేగముగా నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా 

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:22 => యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను 

మహాతాపముచేతను ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు 

నశించువరకు అవి నినున్ తరుమును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:23 => నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల 

యినుమువలె ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:24 => యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; 

నీవు నశించువరకు అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:25 => యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. 

ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి, 

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:26 => నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును 

ఆహారమగును; వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:27 => యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను 

గజిజ్చేతను నినున్ బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:28 => వెఱిఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ 

విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:29 => అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు 

మధాయ్హన్మందు తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి 

నితయ్మును దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:30 => సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. 

ఇలుల్కటుట్దువు గాని దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:31 => నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని 

మాంసము నీవు తినవు. నీ గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల 

తేబడదు. నీ గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:32 => నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు 

ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత 

నేమియు కాకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:33 => నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు 

తినివేయును. నీవు హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:34 => నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు 

వెఱిఱ్యెతుత్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:35 => యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు 

మోకాళల్మీదను తొడలమీదను కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:36 => యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, 

నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను 

రాతిదేవతలను పూజించెదవు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:37 => యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు 

సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువైయుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:38 => విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి 

కొంచెమే యింటికి తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:39 => దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ 

దార్క్షలరసమును తార్గవు, దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:40 => ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో 

తలనంటుకొనవు; నీ ఒలీవకాయలు రాలిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:41 => కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ 

నుండరు, వారు చెరపటట్బడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:42 => మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను 

ఆకర్మించుకొనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:43 => నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి 

తగిగ్పోదువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:44 => అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. 

అతడు తలగానుండును నీవు తోకగానుందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:45 => నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి 

వచిచ్ నినున్ తరిమి నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన 

ఆజఞ్లను ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:46 => మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ 

సంతానముమీదను సూచనగాను విసమ్యకారణముగాను ఉండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:47 => నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను 

హృదయానందముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:48 => గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ 

లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ 

నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద ఇనుపకాడి యుంచుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:49 => యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, 

అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:50 => కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని 

జనమును గదద్ యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:51 => నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల 

ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్ నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని 

తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:52 => మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ 

కోటలు పడువరకును నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. 

నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ 

ముటట్డివేయుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:53 => అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను 

నీ గరభ్ఫలమును, అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ 

కుమారెత్లయొకక్యు మాంసమును తిందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28 :54 => మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి 

సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్ తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను 

చంపక విడుచు తన కడమ పిలల్లయెడలను చెడ డ్దైనందున 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:55 => అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను 

వారిలో నెవనికిని పెటట్డు; ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను 

ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56 => నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను 

ముటట్డివేయుటవలనను ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును  

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57 => అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి 

సుకుమారముచేతను నేలమీద తన అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని 

తాను కనబోవు పిలల్లను తాను రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన 

కుమారునియెడలనైనను తన కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:58 => నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర 

వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన 

నామమునకు భయపడనియెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59 => యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను 

కలుగజేయును. అవి దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడ డ్ రోగములునై యుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:60 => నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి 

తెపిప్ంచును; అవి నినున్ వెంటాడును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61 => మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో 

వార్యబడని పర్తి రోగమును పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62 => నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక 

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:63 => కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్ 

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించుచునన్ 

దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 28:64 => దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ 

జనములలోనికి యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని 

కొయయ్వియు రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:65 => ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి 

కలుగదు. అకక్డ యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:66 => నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:67 => నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను 

నమమ్కము నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్ 

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు ఉదయమగునా అనియు 

అనుకొందువు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:68 => మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో 

చెపిప్న మారగ్మున యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు 

దాసులగాను దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను 

కొనువాడొకడైన నుండడు. 

కీరత్నలు 119:21 => గరివ్షు ఠ్లను నీవు గదిద్ంచుచునాన్వు. నీ ఆజఞ్లను విడిచి తిరుగువారు 

శాపగర్సుత్లు. 

యిరిమ్యా 17:5 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. నరులను ఆశర్యించి శరీరులను 

తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొనువాడు 

శాపగర్సుత్డు. 

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. 
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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;  

హెబీర్యులకు 6:8 => అయితే ముండల్తుపప్లును గచచ్తీగెలును దానిమీద పెరిగినయెడల అది 

పనికిరానిదని విసరిజ్ంపబడి శాపము పొందతగినదగును. తుదకది కాలిచ్వేయబడును. 

మతత్యి 25:46 => వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

మతత్యి 3:12 => ఆయన చేట ఆయనచేతిలో ఉనన్ది; ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసి 

గోధుమలను కొటుట్లో పోసి, ఆరని అగిన్తో పొటుట్ను కాలిచ్వేయునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:40 => గురుగులు ఏలాగు కూరచ్బడి అగిన్లో కాలిచ్వేయబడునో ఆలాగే 

యుగసమాపిత్యందు జరుగును. 

మతత్యి 13:42 => అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును ఉండును. 

మతత్యి 13:50 => వీరిని అగిన్గుండములో పడవేయుదురు. అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్కొరుకుటయును 

ఉండును. 

మారుక్ 9:43 => నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:45 => నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:47 => నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు 

కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

పర్కటన 20:12 => మరియు గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మృతులైన వారందరు ఆ సింహాసనము 

ఎదుట నిలువబడి యుండుట చూచితిని. అపుప్డు గర్ంథములు విపప్బడెను; మరియు జీవగర్ంథమును 

వేరొక గర్ంథము విపప్బడెను; ఆ గర్ంథములయందు వార్యబడియునన్ వాటినిబటిట్ తమ కిర్యల 

చొపుప్న మృతులు తీరుప్ పొందిరి. 

పర్కటన 20:13 => సముదర్ము తనలో ఉనన్ మృతులను అపప్గించెను; మరణమును 

పాతాళలోకమును వాటి వశముననునన్ మృతులనపప్గించెను; వారిలో పర్తివాడు తన కిర్యల చొపుప్న 

తీరుప్ పొందెను. 

పర్కటన 20:14 => మరణమును మృతుల లోకమును అగిన్గుండములో పడవేయబడెను; ఈ 

అగిన్గుండము రెండవ మరణము. 
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పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 

వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

రోమీయులకు 9:22 => ఆలాగు దేవుడు తన ఉగర్తను అగపరచుటకును, తన పర్భావమును 

చూపుటకును, ఇచచ్యించినవాడై, నాశనమునకు సిదధ్పడి ఉగర్తాపాతర్మైన ఘటములను ఆయన 

బహు ధీరఘ్శాంతముతో సహించిననేమి? 

రోమీయులకు 9:23 => మరియు మహిమపొందుటకు ఆయన ముందుగా సిదధ్పరచిన కరుణాపాతర్ 

ఘటములయెడల, అనగా యూదులలోనుండి మాతర్ము కాక, 

2 పేతురు 2:4 => దేవదూతలు పాపము చేసినపుప్డు దేవుడు వారిని విడిచిపెటట్క, 

పాతాళలోకమందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి తోర్సి, తీరుప్కు కావలిలో ఉంచబడుటకు వారిని 

అపప్గించెను. 

1 యోహాను 3:10 => దీనినిబటిట్ దేవుని పిలల్లెవరో అపవాది పిలల్లెవరో తేటపడును. నీతిని 

జరిగించని పర్తివాడును, తన సహోదరుని పేర్మింపని పర్తివాడును దేవుని సంబంధులు కారు. 

యూదా 1:6 => మరియు తమ పర్ధానతవ్మును నిలుపుకొనక, తమ నివాససథ్లమును విడిచిన 

దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీరుప్వరకు కటికచీకటిలో నితయ్పాశములతో ఆయన బంధించి 

భదర్ము చేసెను. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 12:8 => ఆ ఘటసరప్మును దాని దూతలును యుదధ్ము చేసిరి గాని గెలువలేకపోయిరి 

గనుక పరలోకమందు వారికిక సథ్లము లేకపోయెను.  
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పర్కటన 12:9 => కాగా సరవ్లోకమును మోసపుచుచ్చు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల 

ఆది సరప్మైన ఆ మహా ఘటసరప్ము పడదోర్యబడెను. అది భూమిమీద పడదోర్యబడెను; దాని 

దూతలు దానితో కూడ పడదోర్యబడిరి. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 9:25 => కనాను శపింపబడినవాడై తన సహోదరులకు దాసాను దాసుడగును అనెను. 

ఆదికాండము 41:32 => ఈ కారయ్ము దేవునివలన నిరణ్యింపబడియునన్ది. ఇది దేవుడు శీఘర్ముగా 

జరిగించును. అందుచేతనే ఆ కల ఫరోకు రెటిట్ంప బడెను. 

లేవీయకాండము 13:57 => అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 22:3 => నీవు వారితో ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో 

ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల 

అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 27:28 => అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన 

పొలములలోగాని తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల 

పర్తిషిఠ్ంచినదానిని అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు 

అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

సంఖాయ్కాండము 12:10 => మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు 

మిరాయ్ము హిమమువంటి తెలల్ని కుషు ఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె 

కుషు ఠ్గలదిగా కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 11:28 => నేడు నేను మికాజాఞ్పించు మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర 

దేవతలను అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9 => విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని 

చెడ డ్తలంపు నీ మనసుస్లో పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల 

కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను; అది నీకు పాపమగును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:26 => ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన 

వాటిని సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

నాయ్యాధిపతులు 5:23 => యెహోవా దూత యిటల్నెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసులమీద 

మహా శాపము నిలుపుడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిషు ఠ్లతో కూడి యెహోవా 

సహాయమునకు వారు రాలేదు.  

1 సమూయేలు 18:12 => యెహోవా తనను విడిచి దావీదునకు తోడైయుండుట చూచి సౌలు 

దావీదునకు భయపడెను. 

1 సమూయేలు 28:15 => సమూయేలు ననున్ పైకిరమమ్ని నీవెందుకు తొందరపెటిట్తివని సౌలు 

నడుగగా సౌలు నేను బహు శర్మలోనునాన్ను; ఫిలిషీత్యులు నా మీదికి యుదధ్మునకు రాగా దేవుడు 

ననున్ ఎడబాసి పర్వకత్ల దావ్రానైనను సవ్పన్ముల దావ్రానైనను నా కేమియు సెలవియయ్కయునాన్డు. 

కాబటిట్ నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెపుప్టకై నినున్ పిలిపించితిననెను. 

2 రాజులు 9:34 => అతడు లోపల పర్వేశించి అనన్పానములు చేసిన తరువాత ఆ శాపగర్సుత్రాలు 

రాజకుమారెత్ గనుక మీరు వెళిల్ దానిని కనుగొని పాతిపెటుట్డని ఆజఞ్ ఇయయ్గా 

2 రాజులు 13:23 => గాని యెహోవా వారిమీద జాలిపడి వారియందు దయయుంచి, అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసియునన్ నిబంధననుబటిట్ వారియందు లక్షయ్ము నిలిపి, వారిని 

నాశము చేయనొలల్క యిపప్టికిని తన సముఖములోనుండి వారిని వెళల్గొటట్కయుండెను. 
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2 రాజులు 17:20 => అంతట యెహోవా ఇశార్యేలువారి సంతతివారినందరిని విసరిజ్ంచి, వారిని 

శర్మపెటిట్ దోపుడుగాండల్ చేతికపప్గించి, వారిని తన సముఖమునుండి వెళల్గొటెట్ను. 

యోబు 15:30 => వారు చీకటిని తపిప్ంచుకొనరు అగిన్జావ్ల వారి లేతకొమమ్లను దహించును 

దేవుని నోటి ఊపిరిచేత వారు నాశనమగుదురు. 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

కీరత్నలు 5:5 => డాంబికులు నీ సనిన్ధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహుయ్లు 

కీరత్నలు 9:17 => దుషుట్లును దేవుని మరచు జనులందరును పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

కీరత్నలు 37:22 => యెహోవా ఆశీరావ్దము నొందినవారు భూమిని సవ్తంతిర్ంచుకొందురు ఆయన 

శపించినవారు నిరూమ్లమగుదురు. 

కీరత్నలు 138:6 => యెహోవా మహోనన్తుడైనను ఆయన దీనులను లక్షయ్పెటుట్ను ఆయన 

దూరమునుండి గరివ్షు ఠ్లను బాగుగా ఎరుగును. 

కీరత్నలు 145:20 => యెహోవా తనున్ పేర్మించువారినందరిని కాపాడును అయితే 

భకిత్హీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను సోత్తర్ము చేయును 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

పర్సంగి 8:12 => పాపాతుమ్లు నూరు మారులు దుషాక్రయ్ముచేసి దీరాఘ్యుషమ్ంతులైనను 

దేవునియందు భయభకుత్లు కలిగి ఆయన సనిన్ధికి భయపడువారు కేష్మముగా నుందురనియు, 

యెషయా 9:18 => భకిత్హీనత అగిన్వలె మండుచునన్ది అది గచచ్పొదలను బలురకక్సి చెటల్ను కాలిచ్ 

అడవిపొదలలో రాజును అవి దటట్మైన పొగవలె చుటుట్కొనుచు పైకి ఎగయును.  
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యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

యెషయా 30:33 => పూరవ్మునుండి తోపెతు1 సిదధ్పరచబడియునన్ది అది మొలెకు దేవతకు 

సిదధ్పరచబడియునన్ది లోతుగాను విశాలముగాను ఆయన దాని చేసియునాన్డు అది అగిన్యు 

విసాత్రకాషఠ్ములును కలిగియునన్ది గంధక పర్వాహమువలె యెహోవా ఊపిరి దాని రగులబెటుట్ను.  

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 34:5 => నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడగ్ము మతిత్లుల్ను ఎదోముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు 

నేను శపించిన జనముమీద తీరుప్తీరుచ్టకు అది దిగును 

యిరిమ్యా 23:39 => కాగా నేను మిముమ్ను ఎతిత్వేయుచునాన్ను, మీకును మీ పితరులకును 

నేనిచిచ్న పటట్ణమును నా సనిన్ధినుండి పారవేయుచునాన్ను. 

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 5:26 => కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  
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మతత్యి 13:30 => కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగనియుయ్డి; కోతకాలమందు గురుగులను 

ముందుగాకూరిచ్ వాటిని కాలిచ్వేయుటకు కటట్లు కటిట్, గోధుమలను నా కొటుట్లో చేరిచ్ పెటుట్డని 

కోతగాండర్తో చెపుప్దుననెను. 

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. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 11:21 => అపుప్డు పేతురు ఆ సంగతి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు 

శపించిన అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:31 => వాడు తన పేరు సేన అని చెపిప్, పాతాళములోనికి పోవుటకు తమకు 

ఆజాఞ్పింపవదద్ని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:9 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని 

దూతలయెదుట చెపుప్దును. 

లూకా 12:59 => నీవు కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు వెలుపలికి రానేరావని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 13:25 => ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపువేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి 

తలుపుతటిట్ అయాయ్, మాకు తలుపు తీయుమని చెపప్ నారంభించినపుప్డు 
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లూకా 16:24 => తండిర్వైన అబార్హామా, నాయందు కనికరపడి, తన వేర్లికొనను--నీళల్లోముంచి 

నా నాలుకను చలాల్రుచ్టకు లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగిన్జావ్లలో యాతనపడు చునాన్నని 

కేకలువేసి చెపెప్ను 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 14:24 => ననున్ పేర్మింపనివాడు నా మాటలు గైకొనడు; మీరు వినుచునన్ మాట 

నామాట కాదు, ననున్ పంపిన తండిర్దే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

1 కొరిందీయులకు 6:3 => మనము దేవదూతలకు తీరుప్ తీరుచ్దుమని యెరుగరా? ఈ జీవన 

సంబంధమైన సంగతులనుగూరిచ్ మరిముఖయ్ముగా తీరుప్ తీరచ్వచుచ్ను గదా? 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

గలతీయులకు 1:8 => మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక మరియొక సువారత్ను మేమైనను 

పరలోకమునుండి వచిచ్న యొక దూతయైనను మీకు పర్కటించినయెడల అతడు శాపగర్సుత్డవును 

గాక. 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19 => నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము 

సిగుగ్పడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచునాన్రు, భూసంబంధమైన వాటియందే మనసుస్ 

నుంచుచునాన్రు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 
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1 తిమోతి 5:21 => విరోధబుదిధ్తోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియు చేయక, నేను చెపిప్న ఈ 

సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, ఏరప్రచబడిన దేవ దూతల 

యెదుటను నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 10:27 => నాయ్యపు తీరుప్నకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను 

దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను ఉండును. 

యాకోబు 2:13 => కనికరము చూపనివాడు కనికరములేని తీరుప్ పొందును; కనికరము తీరుప్ను 

మించి అతిశయపడును. 

1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 3:7 => అయితే ఇపుప్డునన్ ఆకాశమును భూమియు భకిత్హీనుల తీరుప్ను నాశనమును 

జరుగు దినమువరకు అగిన్కొరకు నిలువచేయబడినవై , అదే వాకయ్మువలన భదర్ము 

చేయబడియునన్వి. 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 22:3 => ఇకమీదట శాపగర్సత్మైనదేదియు దానిలో ఉండదు, దేవుని యొకక్యు గొఱఱ్పిలల్ 

యొకక్యు సింహాసనము దానిలో ఉండును. 
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వచనము 45 

అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు 

చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 10:37 => తండిర్నైనను తలిల్నైనను నా కంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు 

పాతుర్డుకాడు; కుమారునినైనను కుమారెత్నైనను నాకంటె ఎకుక్వగా పేర్మించువాడు నాకు పాతుర్డు 

కాడు; 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

మతత్యి 12:30 => నా పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; నాతో కలిసి సమకూరచ్నివాడు 

చెదరగొటుట్వాడు. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

యోహాను 8:42 => యేసు వారితో ఇటల్నెను దేవుడు మీ తండిర్యైనయెడల మీరు ననున్ పేర్మింతురు; 

నేను దేవునియొదద్నుండి బయలుదేరి వచిచ్యునాన్ను, నా అంతట నేనే వచిచ్యుండలేదు, ఆయన 

ననున్ పంపెను. 

యోహాను 8:43 => మీరేల నా మాటలు గర్హింపకునాన్రు? మీరు నా బోధ విననేరకుండుట 

వలననేగదా? 

యోహాను 8:44 => మీరు మీ తండిర్యగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండిర్ దురాశలు 

నెరవేరచ్గోరుచునాన్రు. ఆదినుండి వాడు నరహంతకుడై యుండి సతయ్మందు నిలిచినవాడు కాడు; 
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వానియందు సతయ్మేలేదు; వాడు అబదధ్మాడునపుప్డు తన సవ్భావము అనుసరించియే మాటలాడును; 

వాడు అబదిధ్కుడును అబదధ్మునకు జనకుడునై యునాన్డు. 

యోహాను 14:21 => నా ఆజఞ్లను అంగీకరించి వాటిని గైకొనువాడే ననున్ పేర్మించువాడు; ననున్ 

పేర్మించువాడు నా తండిర్వలన పేర్మింపబడును; నేనును వానిని పేర్మించి, వానికి ననున్ 

కనబరచుకొందునని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

యాకోబు 2:15 => సహోదరుడైనను సహోదరియైనను దిగంబరులై ఆ నాటికి భోజనములేక 

యునన్పుప్డు. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

యాకోబు 2:17 => ఆలాగే విశావ్సము కిర్యలులేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైనదగును. 

యాకోబు 2:18 => అయితే ఒకడు నీకు విశావ్సమునన్ది, నాకు కిర్యలునన్వి; కిర్యలు లేకుండ నీ 

విశావ్సము నాకు కనుపరచుము, నేను నా కిర్యలచేత నా విశావ్సము నీకు కనుపరతునని చెపుప్ను. 

యాకోబు 2:19 => దేవుడొకక్డే అని నీవు నముమ్చునాన్వు. ఆలాగు నముమ్ట మంచిదే; 

దయయ్ములును నమిమ్ వణకుచునన్వి. 

యాకోబు 2:20 => వయ్రుథ్డా, కిర్యలులేని విశావ్సము నిషఫ్లమైనదని తెలిసికొన గోరుచునాన్వా? 

యాకోబు 2:21 => మన పితరుడైన అబార్హాము తన కుమారుడైన ఇసాస్కును బలిపీఠముమీద 

అరిప్ంచినపుప్డు అతడు కిర్యలవలన నీతిమంతుడని తీరుప్ పొందలేదా? 

యాకోబు 2:22 => విశావ్సము అతని కిర్యలతో కూడి కారయ్సిదిధ్ కలుగజేసెననియు, కిర్యల 

మూలముగా అతని విశావ్సము పరిపూరణ్మైనదనియు గర్హించుచునాన్వుగదా? 
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యాకోబు 2:23 => కాబటిట్ అబార్హాము దేవుని నమెమ్ను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అను 

లేఖనము నెరవేరచ్బడెను. మరియు దేవుని సేన్హితుడని అతనికి పేరు కలిగెను. 

యాకోబు 2:24 => మనుషుయ్డు విశావ్స మూలమున మాతర్ము కాక కిర్యల మూలమునను 

నీతిమంతుడని యెంచబడునని, మీరు దీనివలన గర్హించితిరి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 

1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 4:20 => ఎవడైనను నేను దేవుని పేర్మించుచునాన్నని చెపిప్, తన సహోదరుని 

దేవ్షించినయెడల అతడు అబదిధ్కుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని పేర్మింపని వాడు తాను 

చూడని దేవుని పేర్మింపలేడు 

యోబు 22:7 => దపిప్చేత ఆయాసపడినవారికి నీళిల్యయ్వైతివి ఆకలిగొనినవానికి అనన్ము 

పెటట్కపోతివి. 

మతత్యి 26:11 => బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 

యాకోబు 2:16 => మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని ఇయయ్క సమాధానముగా 

వెళుల్డి, చలి కాచుకొనుడి, తృపిత్పొందుడని చెపిప్నయెడల ఏమి పర్యోజనము? 

వచనము 46 
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వీరు నితయ్శిక్షకును నీతిమంతులు నితయ్జీవమునకును పోవుదురు. 

నాయ్యాధిపతులు 19:15 => కావున వారు గిబియాలో ఆ రాతిర్ గడపుటకు అకక్డికి చేరసాగిరి; 

అతడు చేరి ఆ ఊరి సంతవీధిలో నుండెను, బసచేయుటకెవడును వారిని తన యింటికి పిలువలేదు. 

యోబు 31:19 => వారి దేహములు ననున్ దీవింపకపోయినయెడలను వారు నా గొఱఱ్లబొచుచ్చేత 

వేడిమి పొందకపోయినయెడలను 

యిరిమ్యా 23:2 => ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూరిచ్ 

యీలాగున సెలవిచుచ్చునాన్డు మీరు నా గొఱఱ్లనుగూరిచ్ విచారణచేయక, నేను మేపుచునన్ గొఱఱ్లను 

చెదరగొటిట్ పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష కిర్యలనుబటిట్ మిముమ్ను శికిష్ంపబోవుచునాన్ను; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 22:29 => మరియు సామానయ్ జనులు బలాతాక్రము చేయుచు దొంగిలించుదురు, 

వారు దీనులను దరిదుర్లను హింసించుదురు, అనాయ్యముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు. 

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 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:36 => కొనిన్ దినములైన తరువాత ఏ యే పటట్ణములలో పర్భువు 

వాకయ్ము పర్చురపరచితిమో ఆ యా పర్తి పటట్ణములో ఉనన్ సహోదరుల యొదద్కు తిరిగి వెళిల్, 

వారేలాగునాన్రో మనము చూతమని పౌలు బరన్బాతో అనెను. 

హెబీర్యులకు 13:2 => ఆతిథయ్ము చేయ మరవకుడి; దానివలన కొందరు ఎరుగకయే దేవదూతలకు 

ఆతిథయ్ము చేసిరి. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 
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వచనము 1 

యేసు ఈ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించిన తరువాత జరిగినదేమనగా ఆయన తన శిషుయ్లను చూచి 

మతత్యి 25:24 => తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచిచ్ -- అయాయ్, నీవు వితత్నిచోట 

కోయువాడవును, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగుదును 

మతత్యి 25:25 => గనుక నేను భయపడి, వెళిల్ నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెటిట్తిని; ఇదిగో నీది 

నీవు తీసికొనుమని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:26 => అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ డ్ దాసుడా, నేను 

వితత్నిచోట కోయువాడను, చలల్నిచోట పంట కూరుచ్కొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 

మతత్యి 25:27 => అటల్యితే నీవు నా సొముమ్ సాహుకారులయొదద్ ఉంచవలసి యుండెను; నేను 

వచిచ్ వడిడ్తోకూడ నా సొముమ్ తీసికొనియుందునే అని చెపిప్ 

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. 

1 సమూయేలు 15:13 => తరువాత అతడు సౌలునొదద్కు రాగా సౌలు యెహోవా వలన నీకు 

ఆశీరావ్దము కలుగును గాక, యెహోవా ఆజఞ్ను నేను నెరవేరిచ్తిననగా 

1 సమూయేలు 15:14 => సమూయేలు ఆలాగైతే నాకు వినబడుచునన్ గొఱఱ్ల అరుపులును ఎడల్ 

రంకెలును ఎకక్డివి? అని అడిగెను. 

1 సమూయేలు 15:15 => అందుకు సౌలు అమాలేకీయుల యొదద్నుండి జనులు వీటిని 

తీసికొనివచిచ్రి; నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలులనరిప్ంచుటకు జనులు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను 

మంచివాటిని ఉండనిచిచ్రి; మిగిలిన వాటిననిన్టిని మేము నిరూమ్లము చేసితిమనగా 

1 సమూయేలు 15:20 => అందుకు సౌలు ఆ మాట అనవదుద్; నేను యెహోవా మాట విని 

యెహోవా ననున్ పంపిన మారగ్మున పోయి అమాలేకీయుల రాజైన అగగును తీసికొనివచిచ్తిని కాని 

అమాలేకీయులను నిరూమ్లము చేసితిని. 
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1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

యిరిమ్యా 2:23 => నేను అపవితర్త నొందినదానను కాను, బయలు దేవతల ననుసరించి 

పోవుదానను కాను అని నీవు ఎటల్నుకొందువు? లోయలో నీ మారగ్మును చూడుము, నీవు చేసినదాని 

తెలిసికొనుము, నీవు తోర్వలలో ఇటు అటు తిరుగులాడు వడిగల ఒంటెవు,  

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

మలాకీ 1:6 => కుమారుడు తన తండిర్ని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని 

ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిరల్క్షయ్పెటుట్ యాజకులారా, నేను తండిర్నైతే నాకు రావలసిన 

ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెకక్డ ఉనాన్డు? అని 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా మిముమ్నడుగగా ఏమిచేసి నీ నామమును నిరల్క్షయ్పెటిట్తిమని 

మీరందురు. 

మలాకీ 2:17 => మీ మాటలచేత మీరు యెహోవాను ఆయాసపెటుట్చు, దేనిచేత ఆయనను 

ఆయాసపెటుట్చునాన్మని మీరడుగుచునాన్రే. దురామ్రుగ్లు యెహోవా దృషిట్కి మంచివారు, వారియందు 

ఆయన సంతోషపడును;లేక నాయ్యకరత్యగు దేవుడు ఏమాయెను అని చెపుప్కొనుటచేతనే 

మీరాయనను ఆయాసపెటుట్చునాన్రు. 

మలాకీ 3:13 => యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ననున్గూరిచ్ మీరు బహు గరవ్పు మాటలు పలికి 

నినున్గూరిచ్ యేమి చెపిప్తిమని మీరడుగుదురు. 

లూకా 10:29 => అయితే తాను నీతిమంతుడైనటుట్ కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవునుగాని నా 

పొరుగువాడెవడని యేసునడిగెను. 

2 సమూయేలు 14:32 => అబా ష్లోము యోవాబుతో ఇటల్నెను గెషూరునుండి నేను వచిచ్న 

ఫలమేమి? నేనచచ్టనే యుండుట మేలని నీదావ్రా రాజుతో చెపుప్కొనుటకై రాజునొదద్కు నినున్ 
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పంపవలెనని నేను నినున్ పిలిచితిని; రాజదరశ్నము నేను చేయవలెను; నాయందు దోషము 

కనబడినయెడల రాజు నాకు మరణశిక్ష విధింపవచుచ్ను. 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

లూకా 6:46 => నేను చెపుప్ మాటల పర్కారము మీరు చేయక పర్భువా పర్భువా, అని ననున్ పిలుచుట 

ఎందుకు? 

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

1 పేతురు 4:10 => దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహనిరావ్హకులైయుండి, 

యొకొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది యొకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి. 

వచనము 2 

రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు సిలువ 

వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

ఆదికాండము 12:3 => నినున్ ఆశీరవ్దించు వారిని ఆశీరవ్దించెదను; నినున్ దూషించు వాని 

శపించెదను; భూమి యొకక్ సమసత్ వంశములు నీయందు ఆశీరవ్దించబడునని అబార్ముతో అనగా 

సంఖాయ్కాండము 24:9 => సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను 

అతనిని లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 
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కీరత్నలు 105:15 => ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు ఆయన వారికొరకు 

రాజులను గదిద్ంచెను. 

సామెతలు 14:31 => దరిదుర్ని బాధించువాడు వాని సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు బీదను 

కనికరించువాడు ఆయనను ఘనపరచువాడు. 

సామెతలు 17:5 => బీదలను వెకిక్రించువాడు వారి సృషిట్కరత్ను నిందించువాడు. ఆపదను చూచి 

సంతోషించువాడు నిరోద్షిగా ఎంచబడడు. 

సామెతలు 21:13 => దరిదుర్ల మొఱఱ్ వినక చెవి మూసికొనువాడు తాను మొఱఱ్ పెటుట్నపుప్డు 

అంగీకరింపబడడు. 

జెకరాయ్ 2:8 => సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మిముమ్ను ముటిట్నవాడు 

తన కనుగుడుడ్ను ముటిట్నవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచుచ్కొనదలచి, మిముమ్ను దోచుకొనిన 

అనయ్జనులయొదద్కు ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు. 

యోహాను 15:18 => లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల మీకంటె ముందుగా ననున్ దేవ్షించెనని 

మీరెరుగుదురు. 

యోహాను 15:19 => మీరు లోకసంబంధులైనయెడల లోకము తనవారిని సేన్హించును; అయితే 

మీరు లోకసంబంధులు కారు; నేను మిముమ్ను లోకములోనుండి ఏరప్రచుకొంటిని; అందుచేతనే 

లోకము మిముమ్ను దేవ్షించుచునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

1 యోహాను 3:13 => సహోదరులారా, లోకము మిముమ్ను దేవ్షించినయెడల ఆశచ్రయ్పడకుడి. 

1 యోహాను 3:14 => మనము సహోదరులను పేర్మించుచునాన్ము గనుక మరణములోనుండి 

జీవములోనికి దాటియునాన్మని యెరుగుదుము. పేర్మ లేనివాడు మరణమందు నిలిచియునాన్డు. 
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1 యోహాను 3:15 => తన సహోదరుని దేవ్షించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకుని 

యందును నితయ్జీవముండదని మీరెరుగుదురు. 

1 యోహాను 3:16 => ఆయన మన నిమితత్ము తన పార్ణము పెటెట్ను గనుక దీనివలన పేర్మ 

యెటిట్దని తెలిసికొనుచునాన్ము. మనము కూడ సహోదరుల నిమితత్ము మన పార్ణములను పెటట్ 

బదుధ్లమై యునాన్ము. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

1 యోహాను 3:18 => చినన్పిలల్లారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక కిర్యతోను సతయ్ముతోను 

పేర్మింతము. 

1 యోహాను 3:19 => ఇందువలన మనము సతయ్సంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన 

హృదయముకంటె అధికుడై, సమసత్మును ఎరిగియునాన్డు గనుక మన హృదయము ఏ యే 

విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన 

హృదయములను సమమ్తి పరచుకొందము. 

1 యోహాను 3:20 => పిర్యులారా, మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల 

దేవుని యెదుట ధైరయ్ము గలవారమగుదుము. 

1 యోహాను 5:1 => యేసే కీర్సత్యి యునాన్డని నముమ్ పర్తివాడును దేవుని మూలముగా 

పుటిట్యునాన్డు. పుటిట్ంచినవానిని పేర్మించు పర్తివాడును ఆయన మూలముగా పుటిట్నవానిని 

పేర్మించును. 

1 యోహాను 5:2 => మనము దేవుని పేర్మించుచు ఆయన ఆజఞ్లను నెరవేరుచ్వారమైతిమా దేవుని 

పిలల్లను పేర్మించుచునాన్మని దానివలననే యెరుగుదుము. 

1 యోహాను 5:3 => మనమాయన ఆజఞ్లను గైకొనుటయే. దేవుని పేర్మించుట; ఆయన ఆజఞ్లు 

భారమైనవి కావు. 
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ఆదికాండము 3:17 => ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన 

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే నీవు బర్దుకు 

దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు; 

ఆదికాండము 27:29 => జనములు నీకు దాసులగుదురు జనములు నీకు సాగిలపడుదురు నీ 

బంధుజనులకు నీవు ఏలికవై యుండుము నీ తలిల్ పుతుర్లు నీకు సాగిలపడుదురు నినున్ శపించువారు 

శపింపబడుదురు నినున్ దీవించువారు దీవింపబడుదురు గాక 

యోబు 31:32 => పరదేశిని వీధిలో ఉండనియయ్క నా యింటి వీధితలుపులు తెరచితిని గదా. 

యెషయా 63:9 => వారి యావదాబ్ధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సనిన్ధి దూత వారిని 

రకిష్ంచెను పేర్మచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూరవ్దినములనిన్టను ఆయన వారిని 

ఎతిత్కొనుచు మోసికొనుచు వచెచ్ను.  

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 10:40 => మిముమ్ను చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు ననున్ 

పంపినవాని చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 18:5 => మరియు ఈలాటి యొక బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును. 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 
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లూకా 9:48 => ఈ చినన్బిడ డ్ను నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును, ననున్ 

చేరుచ్కొనువాడు ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనును, మీ అందరిలో ఎవడు అతయ్లుప్డై యుండునో వాడే 

గొపప్వాడని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 2:2 => యేసు తలిల్ అకక్డ ఉండెను; యేసును ఆయన శిషుయ్లును ఆ వివాహమునకు 

పిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:8 => అందుకు నేను పర్భువా, నీవెవడవని అడిగినపుప్డు ఆయన నేను 

నీవు హింసించుచునన్ నజరేయుడనగు యేసును అని నాతో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:15 => అపుప్డు నేను పర్భువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా పర్భువు నేను 

నీవు హింసించుచునన్ యేసును. 

1 కొరిందీయులకు 8:12 => ఈలాగు సహోదరులకు విరోధముగా పాపము చేయుటవలనను, వారి 

బలహీనమైన మనసాస్కిష్ని నొపిప్ంచుటవలనను, మీరు కీర్సుత్నకు విరోధముగా పాపము 

చేయువారగుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 13:1 => మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవదూతల భాషలతోను నేను మాటలాడినను, 

పేర్మలేనివాడనైతే మోర్గెడు కంచును గణగణలాడు తాళమునైయుందును. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 8:4 => వారు తమ సామరథ్య్ము కొలదియే గాక సామరథ్య్ముకంటె ఎకుక్వగాను 

తమంతట తామే యిచిచ్రని మీకు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్ను. 

వచనము 3 
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ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను పర్ధానయాజకుని 

మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 25:41 => అపుప్డాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచి శపింపబడిన వారలారా, ననున్ 

విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిదధ్పరచబడిన నితాయ్గిన్లోనికి పోవుడి. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

మారుక్ 9:44 => నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె 

అంగహీనుడవై జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:46 => రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) 

జీవములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:48 => నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:49 => పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 
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పర్కటన 14:11 => వారి బాధ సంబంధమైన పొగ యుగయుగములు లేచును; ఆ 

కూర్రమృగమునకు గాని దాని పర్తిమకు గాని నమసాక్రము చేయువారును, దాని పేరుగల ముదర్ 

ఎవడైనను వేయించుకొనినయెడల వాడును రాతిర్ంబగళుల్ నెమమ్దిలేనివారై యుందురు.  

పర్కటన 20:10 => వారిని మోసపరచిన అపవాది అగిన్ గంధకములుగల గుండములో 

పడవేయబడెను. అచచ్ట ఆ కూర్రమృగమును అబదధ్ పర్వకత్యు ఉనాన్రు; వారు యుగయుగములు 

రాతిర్ంబగళుల్ బాధింపబడుదురు. 

పర్కటన 20:15 => ఎవని పేరైనను జీవగర్ంథమందు వార్యబడినటుట్ కనబడనియెడల వాడు 

అగిన్గుండములో పడవేయబడెను. 

పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

కీరత్నలు 16:10 => ఎందుకనగా నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడచిపెటట్వు నీ పరిశుదుధ్ని 

కుళుల్పటట్నియయ్వు 

కీరత్నలు 16:11 => జీవమారగ్మును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు నీ సనిన్ధిని సంపూరణ్సంతోషము 

కలదు నీ కుడిచేతిలో నితయ్ము సుఖములు కలవు. 

యోహాను 3:15 => ఆలాగే విశవ్సించు పర్తివాడును నశింపక ఆయన దావ్రా నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ మనుషయ్కుమారుడు ఎతత్బడవలెను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:36 => కుమారునియందు విశావ్సముంచువాడే నితయ్జీవము గలవాడు, కుమారునికి 

విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగర్త వానిమీద నిలిచియుండును. 
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యోహాను 10:27 => నా గొఱఱ్లు నా సవ్రము వినును, నేను వాటి నెరుగుదును, అవి ననున్ 

వెంబడించును. 

యోహాను 10:28 => నేను వాటికి నితయ్జీవము నిచుచ్చునాన్ను గనుక అవి ఎనన్టికిని నశింపవు, 

ఎవడును వాటిని నాచేతిలోనుండి అపహరింపడు. 

రోమీయులకు 2:7 => సత  కిర్యను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను 

వెదకువారికి నితయ్జీవము నిచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:8 => అయితే భేదములు పుటిట్ంచి, సతయ్మునకు లోబడక దురీన్తికి లోబడువారి 

మీదికి దేవుని ఉగర్తయు రౌదర్మును వచుచ్ను. 

రోమీయులకు 2:9 => దుషాక్య్రయ్ము చేయు పర్తి మనుషుయ్ని ఆతమ్కు, మొదట యూదునికి గీర్సు 

దేశసుథ్నికి కూడ, శర్మయు వేదనయు కలుగును. 

రోమీయులకు 2:10 => సత  కిర్య చేయు పర్తివానికి, మొదట యూదునికి గీర్సు దేశసుథ్నికి కూడ, 

మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును. 

రోమీయులకు 2:11 => దేవునికి పక్షపాతము లేదు. ధరమ్శాసత్రము లేక పాపము చేసినవారందరు 

ధరమ్శాసత్రము లేకయే నశించెదరు; 

రోమీయులకు 2 : 1 2 = > ధరమ్శాసత్రము కలిగినవారై పాపము చేసిన వారందరు 

ధరమ్శాసాత్ర్నుసారముగా తీరుప్ నొందుదురు. 

రోమీయులకు 2:13 => ధరమ్శాసత్రము వినువారు దేవుని దృషిట్కి నీతిమంతులు కారుగాని 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి పర్వరిత్ంచువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు. 

రోమీయులకు 2:14 => ధరమ్శాసత్రము లేని అనయ్జనులు సావ్భావికముగా ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన 

కిర్యలను చేసినయెడల వారు ధరమ్శాసత్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధరమ్శాసత్రమైనటుట్నాన్రు. 

రోమీయులకు 2:15 => అటిట్వారి మనసాస్కిష్ కూడ సాక్షయ్మిచుచ్చుండగను, వారి తలంపులు ఒక 

దానిమీద ఒకటి తపుప్ మోపుచు లేక తపుప్లేదని చెపుప్చుండగను, ధరమ్శాసత్రసారము తమ 

హృదయములయందు వార్యబడినటుట్ చూపుచునాన్రు 
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రోమీయులకు 2:16 => దేవుడు నా సువారత్ పర్కారము యేసుకీర్సుత్ దావ్రా మనుషుయ్ల 

రహసయ్ములను విమరిశ్ంచు దినమందు ఈలాగు జరుగును. 

రోమీయులకు 5:21 => ఆలాగే నితయ్జీవము కలుగుటకై, నీతిదావ్రా కృపయు మన పర్భువైన 

యేసుకీర్సుత్ మూలముగా ఏలునిమితత్ము పాపమెకక్డ విసత్రించెనో అకక్డ కృప అపరిమితముగా 

విసత్రించెను. 

రోమీయులకు 6:23 => ఏలయనగా పాపమువలన వచుచ్ జీతము మరణము, అయితే దేవుని 

కృపావరము మన పర్భువైన కీర్సుత్యేసునందు నితయ్జీవము. 

1 యోహాను 2:25 => నితయ్జీవము అనుగర్హింతుననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన 

వాగాద్నము, 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

యూదా 1:21 => నితయ్జీవారథ్మైన మన పర్భువగు యేసుకీర్సుత్ కనికరము కొరకు కనిపెటుట్చు, దేవుని 

పేర్మలో నిలుచునటుల్ కాచుకొనియుండుడి. 

ఆదికాండము 4:14 => నేడు ఈ పర్దేశమునుండి ననున్ వెళల్గొటిట్తివి; నీ సనిన్ధికి రాకుండ 

వెలివేయబడి దిగులుపడుచు భూమిమీద దేశదిమమ్రినైయుందును. కావున ననున్ కనుగొనువాడెవడో 

వాడు ననున్ చంపునని యెహోవాతో అనెను. 

ఆదికాండము 7:23 => నరులతోకూడ పశువులును పురుగులును ఆకాశపకుష్లును నేలమీదనునన్ 

జీవరాసులనిన్యు తుడిచివేయబడెను. అవి భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయబడెను. నోవహును 

అతనితోకూడ ఆ ఓడలో నునన్వియు మాతర్ము మిగిలియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 24:19 => యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని 

శేషమును నశింపజేయును. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 29:21 => ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన 

శా ప ము ల నిన్ టి ని బ టిట్  వా ని కి కీ డు క లు గ జే యు ట కై యె హో వా ఇ శార్ యే లీ యు ల 

గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును. 

కీరత్నలు 1:5 => కాబటిట్ నాయ్యవిమరశ్లో దుషుట్లును నీతిమంతుల సభలో పాపులును నిలువరు. 

కీరత్నలు 21:9 => నీవు పర్తయ్క్షమైనపుప్డు వారు అగిన్గుండమువలె అగుదురు తన కోపమువలన 

యెహోవా వారిని నిరూమ్లము చేయును అగిన్ వారిని దహించును. 

కీరత్నలు 26:9 => పాపులతో నా పార్ణమును చేరచ్కుము నరహంతకులతో నా జీవమును 

చేరచ్కుము. 

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

కీరత్నలు 37:38 => భకిత్హీనుల సంతతి నిరూమ్లమగును. యెహోవాయే నీతిమంతులకు 

రక్షణాధారము 

సామెతలు 8:21 => ననున్ పేర్మించువారిని ఆసిత్కరత్లుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును. 

సామెతలు 15:29 => భకిత్హీనులకు యెహోవా దూరసుథ్డు నీతిమంతుల పార్రథ్న ఆయన 

అంగీకరించును. 

యెషయా 33:14 => సీయోనులోనునన్ పాపులు దిగులుపడుచునాన్రు వణకు భకిత్హీనులను పటెట్ను. 

మనలో ఎవడు నితయ్ము దహించు అగిన్తో నివసింపగలడు? మనలో ఎవడు నితయ్ము కాలుచ్చునన్ 

వాటితో నివసించును?  

యెషయా 38:18 => పాతాళమున నీకు సుత్తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞ్తాసుత్తి చెలిల్ంపదు 

సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సతయ్మును ఆశర్యించరు. 

యెషయా 61:7 => మీ యవమానమునకు పర్తిగా రెటిట్ంపు ఘనత నొందుదురు నిందకు పర్తిగా 

తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములో 

రెటిట్ంపుభాగమునకు కరత్లగుదురు నితాయ్నందము వారికి కలుగును.  
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మలాకీ 3:18 => అపుప్డు నీతిగలవారెవరో దురామ్రుగ్లెవరో దేవుని సేవించువారెవరో ఆయనను 

సేవించని వారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు. 

మతత్యి 5:26 => కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు అకక్డ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 7:13 => ఇరుకు దావ్రమున పర్వేశించుడి; నాశనమునకు పోవు దావ్రము వెడలుప్ను, ఆ 

దారి విశాలమునై యునన్ది, దాని దావ్రా పర్వేశించువారు అనేకులు.  

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

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. 

మతత్యి 19:16 => ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నితయ్జీవము పొందుటకు నేను 

ఏ మంచి కారయ్ము చేయవలెనని ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 19:29 => నా నామము నిమితత్ము అనన్దముమ్లనైనను అకక్చెలెల్ండర్నైనను తండిర్నైనను 

తలిల్నైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను ఇండల్నైనను విడిచిపెటిట్న పర్తివాడును నూరురెటుల్ పొందును; 

ఇదిగాక నితయ్జీవమును సవ్తంతిర్ంచుకొనును. 

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 3:29 => పరిశుదాధ్తమ్ విషయము దూషణ చేయువాడెపుప్డును క్షమాపణ పొందక 

నితయ్పాపము చేసినవాడై యుండునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 9:42 => నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, 

వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 
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లూకా 12:5 => ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత 

నరకములో పడదోర్య శకిత్గలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

లూకా 12:59 => నీవు కడపటి కాసు చెలిల్ంచువరకు వెలుపలికి రానేరావని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 8:21 => మరియొకపుప్డు ఆయన నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను; మీరు ననున్ వెదకుదురు గాని 

మీ పాపములోనే యుండి చనిపోవుదురు; నేను వెళుల్చోటికి మీరు రాలేరని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

రోమీయులకు 6:22 => అయినను ఇపుప్డు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున 

పరిశుదధ్త కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నితయ్జీవము. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

2 కొరిందీయులకు 4:18 => ఏలయనగా దృశయ్మైనవి అనితయ్ములు; అదృశయ్మైనవి నితయ్ములు. 

2 కొరిందీయులకు 5:11 => కావున మేము పర్భువు విషయమైన భయమునెరిగి మనుషుయ్లను 

పేర్రేపించుచునాన్ము. మేము దేవునికి పర్తయ్క్షపరచబడినవారము; మీ మనసాస్కుష్లకు కూడ 

పర్తయ్క్షపరచబడియునాన్మని నముమ్చునాన్ను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:8 => మిముమ్ను శర్మపరచువారికి శర్మయు, శర్మపొందుచునన్ మీకు 

మాతోకూడ విశార్ంతియు అనుగర్హించుట దేవునికి నాయ్యమే. 

తీతుకు 1:2 => నితయ్జీవమునుగూరిచ్న నిరీక్షణతో కూడిన భకిత్కి ఆధారమగు సతయ్విషయమైన 

అనుభవజాఞ్నము నిమితత్మును, దేవుని దాసుడును యేసుకీర్సుత్ అపొసత్లుడునైన పౌలు, మన అందరి 

విశావ్స విషయములో 
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పర్కటన 22:5 => రాతిర్ యికనెనన్డు ఉండదు; దీపకాంతి యైనను సూరయ్కాంతి యైనను 

వారికకక్రలేదు; దేవుడైన పర్భువే వారిమీద పర్కాశించును. వారు యుగయుగములు రాజయ్ము 

చేయుదురు. 

వచనము 4 

యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 19:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ చాలించిన తరువాత గలిలయనుండి యొరాద్ను 

అదద్రినునన్ యూదయ పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళిల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

లేవీయకాండము 1:15 => యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి 

బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. 

వచనము 5 

అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

లూకా 22:1 => పసాక్ అనబడిన పులియని రొటెట్ల పండుగ సమీపించెను. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 
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లూకా 22:15 => అపుప్డాయన నేను శర్మపడక మునుపు మీతోకూడ ఈ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

మికిక్లి ఆశపడితిని. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

నిరగ్మకాండము 12:12 => ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి 

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ 

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 

నిరగ్మకాండము 12:13 => మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ 

రకత్మును చూచి మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను . నేను ఐగుపుత్దేశమును 

పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 

నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 34:25 => నీవు పులిసినదానితో నా బలిరకత్మును అరిప్ంపకూడదు; పసాక్ 

పండుగలోని బలిసంబంధమైన మాంసమును ఉదయకాలమువరకు ఉంచకూడదు. 

యోహాను 2:13 => యూదుల పసాక్పండుగ సమీపింపగా యేసు యెరూషలేమునకు వెళిల్ 

యోహాను 11:55 => మరియు యూదుల పసాక్పండుగ సమీపమై యుండెను గనుక అనేకులు 

తముమ్నుతాము శుదిధ్చేసికొనుటకై పసాక్ రాకమునుపే పలెల్టూళల్లోనుండి యెరూషలేమునకు వచిచ్రి. 

యోహాను 12:1 => కాబటిట్ యేసు తాను మృతులలోనుండి లేపిన లాజరు ఉనన్ బేతనియకు 

పసాక్పండుగకు ఆరు దినములు ముందుగా వచెచ్ను. అకక్డ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి. 
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మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషు ఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మారుక్ 9:31 => ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన 

లేచునని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మారుక్ 15:6 => ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

లూకా 9:44 => ఆయన చేసిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి అందరు ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన ఈ 

మా ట లు మీ చె వు ల లో నా ట ని యుయ్ డి . మ ను షయ్ కు మా రు డు మ ను షుయ్ ల చే తి కి 

అపప్గింపబడబోవుచునాన్డని తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 
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యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:32 => యూదులు ఎవనికిని మరణశిక్ష విధించుటకు మాకు అధికారము లేదని 

అతనితో చెపిప్రి. అందువలన యేసు తాను ఎటిట్ మరణము పొందబోవునో దానిని సూచించి చెపిప్న 

మాట నెరవేరెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

వచనము 6 

యేసు బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట నునన్పుప్డు,  

మతత్యి 21:45 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన చెపిప్న ఉపమానములను విని, 

తముమ్నుగూరిచ్యే చెపెప్నని గర్హించి 

మతత్యి 21:46 => ఆయనను పటుట్కొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను 

పర్వకత్యని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 64:4 => యథారథ్వంతులను కొటట్వలెనని చాటైన సథ్లములలో చేదుమాటలను 

బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయమేమియు లేక అకసామ్తుత్గా వారిని కొటెట్దరు 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 
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కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

యిరిమ్యా 18:18 => అపుప్డు జనులు యిరీమ్యా విషయమై యుకిత్గల యోచన చేతము రండి, 

యాజకుడు ధరమ్శాసత్రము వినిపించక మానడు, జాఞ్ని యోచనలేకుండ నుండడు, పర్వకత్ వాకయ్ము 

చెపప్క మానడు, వాని మాటలలో దేనిని వినకుండ మాటలతో వాని కొటుట్దము రండి అని 

చెపుప్కొనుచుండిరి.  

యిరిమ్యా 18:19 => యెహోవా, నా మొఱఱ్ నాలకించుము, నాతో వాదించువారి మాటను వినుము. 

యిరిమ్యా 18:20 => వారు నా పార్ణము తీయవలెనని గుంట తర్వివ్యునాన్రు; చేసిన మేలునకు 

పర్తిగా కీడు చేయవలెనా? వారికి మేలు కలుగవలెనని వారిమీదనుండి నీ కోపము తపిప్ంచుటకై నీ 

సనిన్ధిని నిలిచి నేను వారిపక్షముగా మాటలాడిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుము. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 
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యోహాను 11:50 => మన జనమంతయు నశింపకుండునటుల్ ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు 

చనిపోవుట మీకు ఉపయుకత్మని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 11:51 => తనంతట తానే యీలాగు చెపప్లేదు గాని ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడై 

యుండెను గనుక 

యోహాను 11:52 => యేసు ఆ జనము కొరకును, ఆ జనము కొరకు మాతర్మేగాక చెదరిపోయిన 

దేవుని పిలల్లను ఏకముగా సమకూరుచ్టకును, చావనైయునాన్డని పర్వచించెను. 

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

యోహాను 11:57 => పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును ఆయన ఎకక్డ ఉనన్ది ఎవనికైనను 

తెలిసియునన్యెడల తాము ఆయనను పటుట్కొనగలుగుటకు తమకు తెలియజేయవలెనని ఆజాఞ్పించి 

యుండిరి. 

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. 

మతత్యి 26:58 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి 

వెంబడించి లోపలికి పోయి దీని అంతమేమవునో చూడవలెనని బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండెను. 

యిరిమ్యా 17:27 => అయితే మీరు విశార్ంతిదినమును పర్తిషిఠ్తదినముగా నెంచి, ఆ దినమున 

బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమమ్ములలో పర్వేశింపకూడదని నేను చెపిప్న మాట మీరు 
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విననియెడల నేను దాని గుమమ్ములలో అగిన్ రగులబెటెట్దను, అది యెరూషలేము నగరులను 

కాలిచ్వేయును, దానిని ఆరుప్టకు ఎవరికిని సాధయ్ము కాకపోవును. 

మారుక్ 14:54 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన 

వెంటపోయి బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 18:13 => అతడు ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడైన కయపకు మామ. 

యోహాను 18:14 => కయప ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు చనిపోవుట పర్యోజనకరమని 

యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడు. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

నిరగ్మకాండము 3:16 => నీవు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన 

యెహోవా, అనగా అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను 

మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 
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1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 34:13 => మరియు బరువులు మోయువారిమీదను, పర్తివిధమైన పని 

జరిగించువారిమీదను ఆ లేవీయులు పై విచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. మరియు లేవీయులలో 

లేఖకులును పరిచారకులును దావ్రపాలకులునైనవారు ఆ యా పనులమీద నియమింపబడిరి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 119:95 => ననున్ సంహరింపవలెనని భకిత్హీనులు నా కొరకు పొంచియునాన్రు అయితే 

నేను నీ శాసనములను తలపోయుచునాన్ను. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 2:7 => ఆ నక్షతర్ము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిషాక్రముగా తెలిసికొని 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 
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మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 14:53 => వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు 

పెదద్లు శాసుత్ర్లు అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

లూకా 19 :47 => ఆయన పర్తిదినమును దేవాలయములో బోధించుచునన్పుప్డు , 

పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలలో పర్ధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి 

గాని 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

వచనము 7 

ఒక సతరీ మికిక్లి విలువగల అతత్రుబుడిడ్ తీసికొని ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయన భోజనమునకు 

కూరుచ్ండగా దానిని ఆయన తలమీద పోసెను. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 
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మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

ఆదికాండము 3:1 => దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై 

యుండెను. అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని 

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:19 => తమ శిశువులు బర్దుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని 

మన పితరులను బాధ పెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:10 => అతని తేరిచూచి సమసత్ కపటముతోను సమసత్ దురామ్రగ్ముతోను 

నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమసత్ నీతికి విరోధీ, నీవు పర్భువు యొకక్ తినన్ని మారగ్ములు 

చెడగొటుట్ట మానవా?  

2 కొరిందీయులకు 11:3 => సరప్ము తన కుయుకిత్చేత హవవ్ను మోసపరచినటుల్ మీ మనసుస్లును 

చెరుపబడి, కీర్సుత్ ఎడలనునన్ సరళతనుండియు పవితర్తనుండియు ఎటల్యినను తొలగిపోవునేమో అని 

భయపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 11:2 => దుషుట్లు విలెల్కుక్పెటిట్ యునాన్రు చీకటిలో యథారథ్హృదయులమీద వేయుటకై 

తమ బాణములు నారియందు సంధించియునాన్రు 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 26:10 => వారి చేతిలో దుషాక్రయ్ములు కలవు వారి కుడిచెయియ్ లంచములతో 

నిండియునన్ది. 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 
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కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

కీరత్నలు 41:7 => ననున్ దేవ్షించువారందరు కూడి నామీద గుసగుస లాడుచునాన్రు 

నశింపజేయవలెనని వారు నాకు కీడుచేయ నాలోచించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 55:11 => దాని మధయ్ను నాశనకిర్యలు జరుగుచునన్వి వంచనయు కపటమును దాని 

అంగడి వీధులలో మానక జరుగుచునన్వి.  

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 64:2 => కీడుచేయువారి కుటర్నుండి దుషట్కిర్యలు చేయువారి అలల్రినుండి ననున్ దాచుము 

కీరత్నలు 64:5 => వారు దురాలోచన దృఢపరచుకొందురు చాటుగా ఉరుల నొడుడ్టకు 

యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరని చెపుప్కొందురు. 

కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

సామెతలు 1:11 => మాతోకూడ రముమ్ మనము పార్ణము తీయుటకై పొంచియుందము నిరోద్షియైన 

యొకని పటుట్కొనుటకు దాగియుందము 

సామెతలు 12:5 => నీతిమంతుల తలంపులు నాయ్యయుకత్ములు భకిత్హీనులు చెపుప్ ఆలోచనలు 

మోసకరములు. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 
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సామెతలు 24:2 => వారి హృదయము బలాతాక్రము చేయ యోచించును వారి పెదవులు కీడును 

గూరిచ్ మాటలాడును. 

సామెతలు 24:15 => భకిత్హీనుడా, నీతిమంతుని నివాసమునొదద్ పొంచియుండకుము వాని 

విశర్మసథ్లమును పాడుచేయకుము. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 11:19 => అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱఱ్పిలల్వలె ఉంటిని; మనము 

చెటుట్ను దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జాఞ్పకము చేయబడకపోవునటుల్ 

బర్దుకువారిలో నుండకుండ వాని నిరూమ్లము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన 

దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

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.  
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దానియేలు 6:7 => రాజయ్పు పర్ధానులు సేనాధిపతులు అధిపతులు మంతుర్లు సంసాథ్నాధిపతులు 

అందరును కూడి, రాజొక ఖండితమైన చటట్ము సిథ్రపరచి దానిని శాసనముగా చాటింపజేయునటుల్ 

యోచన చేసిరి. ఎటల్నగా ముపప్ది దినముల వరకు నీయొదద్ తపప్ మరి ఏ దేవునియొదద్నైనను 

మానవునియొదద్నైనను ఎవడును ఏ మనవియు చేయకూడదు; ఎవడైనను చేసిన యెడల వాడు 

సింహముల గుహలో పడదోర్యబడును. రాజా, యీ పర్కారముగా రాజు శాసనము ఒకటి పుటిట్ంచి  

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మారుక్ 11:18 => శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన 

బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని 

సమయము చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 14:1 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ 

వచెచ్ను. అపుప్డు పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని 

చంపుదుమా యని ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

లూకా 19 :47 => ఆయన పర్తిదినమును దేవాలయములో బోధించుచునన్పుప్డు , 

పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలలో పర్ధానులును ఆయనను నాశనముచేయ జూచుచుండిరి 

గాని 

లూకా 20:19 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును తముమ్నుగూరిచ్ ఈ ఉపమానము ఆయన 

చెపెప్నని గర్హించి, ఆ గడియలోనే ఆయనను బలాతాక్రముగా పటుట్కొన సమయము చూచిరి గాని 

జనులకు భయపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

వచనము 8 

శిషుయ్లు చూచి కోపపడి ఈ నషట్మెందుకు? 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

యెషయా 46:10 => నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చితత్మంతయు నెరవేరుచ్కొనెదననియు, 

చెపుప్కొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయుచునాన్ను. పూరవ్కాలమునుండి నేనే 

యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచునాన్ను.  

విలాపవాకయ్ములు 3:37 => పర్భువు సెలవులేనిది మాటయిచిచ్ నెరవేరచ్గలవాడెవడు? 

మారుక్ 14:2 => పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 14:12 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించునపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళిల్ సిదధ్పరచవలెనని 

కోరుచునాన్వని ఆయన నడుగగా, 

మారుక్ 14:27 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి మీరందరు అభయ్ంతరపడెదరు; గొఱఱ్ల కాపరిని 

కొటుట్దును; గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని వార్యబడియునన్ది గదా. 

లూకా 22:7 => పసాక్ పశువును వధింపవలసిన పులియని రొటెట్ల దినమురాగా 
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యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

మతత్యి 14:5 => అతడు ఇతని చంపగోరెను గాని జనసమూహము ఇతనిని పర్వకత్యని 

యెంచినందున వారికి భయపడెను. 

మతత్యి 21:26 => మనుషుయ్లవలననని చెపిప్తిమా, జనులకు భయపడుచునాన్ము; అందరు 

యోహానును పర్వకత్ అని యెంచుచునాన్రని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని 

యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి 

లూకా 20:6 => మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపిప్నయెడల పర్జలందరు మనలను రాళల్తో 

కొటుట్దురు; ఏలయనగా యోహాను పర్వకత్ అని అందరును రూఢిగా నముమ్చునాన్రని తమలో తాము 

ఆలోచించుకొని 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

మతత్యి 27:15 => జనులు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదలచేయుట అధిపతికి 

వాడుక. 

మారుక్ 15:6 => ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

లూకా 22:6 => వాడు అందుకు ఒపుప్కొని, జనసమూహము లేనపుప్డు ఆయనను వారికి 

అపప్గించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26 => అధిపతి బంటౌర్తులతో కూడ పోయి, పర్జలు రాళల్తో 

కొటుట్దురేమో అని భయపడి, బలాతాక్రము చేయకయే వారిని తీసికొని వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:40 => మనము ఈ గలిబిలినిగూరిచ్ చెపప్దగిన కారణమేమియు 

లేనందున, నేడు జరిగిన అలల్రినిగూరిచ్ మనలను విచారణలోనికి తెతుత్రేమో అని భయమవుచునన్ది. 

ఇటుల్ గుంపు కూడినందుకు తగిన కారణము చెపప్జాలమని వారితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31 => వారతని చంపవలెనని యతిన్ంచుచుండగా యెరూషలేమంతయు 

గలిబిలిగా ఉనన్దని పటాలపు పై యధికారికి వరత్మానము వచెచ్ను; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 5:8 => గనుక పాతదైన పులిపిండితోనైనను దురామ్రగ్తయు దుషట్తవ్మునను 

పులిపిండితోనైనను కాకుండ, నిషాక్పటయ్మును సతయ్మునను పులియని రొటెట్తో పండుగ ఆచరింతము. 

వచనము 9 

దీనిని గొపప్ వెలకు అమిమ్ బీదలకియయ్వచుచ్నే అనిరి. 

మతత్యి 21:17 => వారిని విడిచి పటట్ణమునుండి బయలుదేరి బేతనియకు వెళిల్ అకక్డ బసచేసెను. 

మారుక్ 11:12 => మరునాడు వారు బేతనియనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొని 

యోహాను 11:1 => మరియ, ఆమె సహోదరియైన మారత్, అనువారి గార్మమైన బేతనియలోనునన్ 

లాజరు అను ఒకడు రోగి యాయెను. 

యోహాను 11:2 => ఈ లాజరు పర్భువునకు అతత్రుపూసి తల వెండుర్కలతో ఆయన పాదములు 

తుడిచిన మరియకు సహోదరుడు. 
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యోహాను 12:1 => కాబటిట్ యేసు తాను మృతులలోనుండి లేపిన లాజరు ఉనన్ బేతనియకు 

పసాక్పండుగకు ఆరు దినములు ముందుగా వచెచ్ను. అకక్డ వారు ఆయనకు విందు చేసిరి. 

మారుక్ 14:3 => ఆయన బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట భోజనమునకు 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు ఒక సతరీ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రుబుడిడ్ తీసికొనివచిచ్, ఆ 

అతత్రుబుడిడ్ పగులగొటిట్ ఆ అతత్రు ఆయన తలమీద పోసెను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

లూకా 5:12 => ఆయన యొక పటట్ణములో నునన్పుప్డు ఇదిగో కుషఠ్రోగముతో నిండిన యొక 

మనుషుయ్డుండెను. వాడు యేసును చూచి, సాగిలపడి పర్భువా, నీ కిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనను వేడుకొనెను. 

లూకా 7:36 => పరిసయుయ్లలో ఒకడు తనతో కూడ భోజనము చేయవలెనని ఆయననడిగెను. 

ఆయన ఆ పరిసయుయ్ని యింటికి వెళిల్, భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండగా 

యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 

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 

వచనము 10 

యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఈ సతరీ నా విషయమై యొక మంచి కారయ్ము చేసెను; ఈమెను మీరేల 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? 

యోహాను 12:2 => మారత్ ఉపచారము చేసెను; లాజరు ఆయనతో కూడ భోజమునకు 

కూరుచ్నన్వారిలో ఒకడు. 
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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 

నిరగ్మకాండము 30:23 => పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము 

ఐదువందల తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది 

తులముల యెతుత్ను 

నిరగ్మకాండము 30:24 => నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ 

ఐదువందల తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 

నిరగ్మకాండము 30:25 => వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన 

పరిమళ సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.  

నిరగ్మకాండము 30:26 => ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

నిరగ్మకాండము 30:27 => బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని 

ఉపకరణములను ధూపవేదికను 

నిరగ్మకాండము 30:28 => దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని 

పీటను అభిషేకించి 

నిరగ్మకాండము 30:29 => అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని 

తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 

నిరగ్మకాండము 30:30 => మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై 

యుండునటుల్ నీవు వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 30:31 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు 

పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై యుండవలెను; 

నిరగ్మకాండము 30:32 => దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న 

దానివంటి దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 
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నిరగ్మకాండము 30:33 => దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన 

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 

కీరత్నలు 133:2 => అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడ డ్ముమీదుగా కారి అతని అంగీల 

అంచువరకు దిగజారిన పరిమళ తైలమువలె నుండును 

పర్సంగి 9:8 => ఎలల్పుప్డు తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనుము, నీ తలకు నూనె తకుక్వ చేయకుము. 

పర్సంగి 10:1 => బుకాక్వాని తైలములో చచిచ్న యీగలు పడుటచేత అది చెడువాసన కొటుట్ను; 

కొంచెము బుదిధ్హీనత తార్సులో ఉంచినయెడల జాఞ్నమును ఘనతను తేలగొటుట్ను. 

పరమగీతము 1:3 => నీవు పూసికొను పరిమళతైలము సువాసనగలది నీ పేరు పోయబడిన 

పరిమళతైలముతో సమానము కనయ్కలు నినున్ పేర్మించుదురు. 

యెషయా 57:9 => నీవు తైలము తీసికొని రాజునొదద్కు పోతివి పరిమళ దర్వయ్ములను విసాత్రముగా 

తీసికొని నీ రాయబారులను దూరమునకు పంపితివి పాతాళమంత లోతుగా నీవు లొంగితివి  

లూకా 7:37 => ఆ ఊరిలో ఉనన్ పాపాతుమ్రాలైన యొక సతరీ, యేసు పరిసయుయ్ని యింట 

భోజనమునకు కూరుచ్నాన్డని తెలిసికొని, యొక బుడిడ్లో అతత్రు తీసికొనివచిచ్ 

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:21 => నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ 

కీష్ణింపజేయువరకు యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును. 

ఆమోసు 6:6 => పాతర్లలో దార్కాష్రసము పోసి పానము చేయుచు పరిమళతైలము 

పూసికొనుచుందురు గాని యోసేపు సంతతివారికి కలిగిన ఉపదర్వమును గురించి చింతపడరు. 

మారుక్ 14:3 => ఆయన బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట భోజనమునకు 

కూరుచ్ండియునన్పుప్డు ఒక సతరీ మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రుబుడిడ్ తీసికొనివచిచ్, ఆ 

అతత్రుబుడిడ్ పగులగొటిట్ ఆ అతత్రు ఆయన తలమీద పోసెను. 
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యోహాను 11:2 => ఈ లాజరు పర్భువునకు అతత్రుపూసి తల వెండుర్కలతో ఆయన పాదములు 

తుడిచిన మరియకు సహోదరుడు. 

వచనము 11 

బీదలెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉనాన్రు. గాని నేనెలల్పుప్డు మీతోకూడ ఉండను. 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

1 సమూయేలు 17:29 => అందుకు దావీదు నేనేమి చేసితిని? మాట మాతర్ము పలికితినని చెపిప్ 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

మారుక్ 14:4 => అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అతత్రు ఈలాగు నషట్పరచనేల? 

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 దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 5:17 => అందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అందుచేత మేము వెళిల్ 

యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మీరడుగుచునాన్రు. 

ఆమోసు 8:5 => తూము చినన్దిగాను రూపాయి యెకుక్వదిగాను చేసి, దొంగతార్సు చేసి, మనము 

ధానయ్మును అముమ్నటుల్ అమావాసయ్ యెపుప్డైపోవునో, మనము గోధుమలను అమమ్కము చేయునటుల్ 

విశార్ంతిదినము ఎపుప్డు గతించిపోవునో యని చెపుప్కొనువారలారా, 
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హగగ్యి 1:2 => సమయమింక రాలేదు, యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచుటకు సమయమింక 

రాలేదని యీ జనులు చెపుప్చునాన్రే. 

హగగ్యి 1:3 => అందుకు యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్క్షమై పర్వకత్యగు హగగ్యి దావ్రా 

సెలవిచిచ్నదేమనగా 

హగగ్యి 1:4 => ఈ మందిరము పాడైయుండగా మీరు సరంబీవేసిన యిండల్లో నిసించుటకు ఇది 

సమయమా? 

మలాకీ 1:7 => నా బలిపీఠముమీద అపవితర్మైన భోజనమును మీరు అరిప్ంచుచు, ఏమిచేసి నినున్ 

అపవితర్పరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపు బలల్ను నీచపరచినందుచేతనే గదా 

మలాకీ 1:8 => గుర్డిడ్దానిని తీసికొని బలిగా అరిప్ంచినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను 

రోగము గలదానినైనను అరిప్ంచినయెడల అది దోషము కాదా? అటిట్వాటిని నీ యధికారికి 

నీవిచిచ్నయెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నినున్ అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

మలాకీ 1:9 => దేవుడు మనకు కటాక్షము చూపునటుల్ ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీచేతనే గదా అది 

జరిగెను. ఆయన మిముమ్నుబటిట్ యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

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. 

మలాకీ 1:13 => అయోయ్, యెంత పర్యాసమని చెపిప్ ఆ బలల్ను తృణీకరించుచునాన్రని ఆయన 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్. మరియు దోచబడిన దానిని 

కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచుచ్చునాన్రు; ఈలాగుననే మీరు నైవేదయ్ములు చేయుచునాన్రు; 

మీచేత నేనిటిట్దానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచునాన్డు. 

యోహాను 12:5 => యీ అతత్రెందుకు మూడువందల దేనారములకు అమిమ్ బీదలకు ఇయయ్లేదనెను. 
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వచనము 12 

ఈమె యీ అతత్రు నా శరీరముమీద పోసి నా భూసాథ్పన నిమితత్ము దీనిని చేసెను. 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

యెహోషువ 7:21 => దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల 

వెండిని ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; 

అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ 

తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 

1 సమూయేలు 15:9 => సౌలును జనులును కూడి అగగును, గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను కొర్వివ్న 

గొఱఱ్పిలల్లు మొదలైన వాటిలోను మంచివాటిని నిరూమ్లము చేయక కడగా నుంచి, పనికిరాని నీచ 

పశువులనిన్టిని నిరూమ్లము చేసిరి.  

1 సమూయేలు 15:21 => అయితే గిలాగ్లులో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకై జనులు 

శపితములగు గొఱఱ్లలోను ఎడల్లోను ముఖయ్మైనవాటిని తీసికొనివచిచ్రని సమూయేలుతో చెపెప్ను. 

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 

మారుక్ 14:5 => ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని 

చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ సణుగుకొనిరి. 

యోహాను 12:5 => యీ అతత్రెందుకు మూడువందల దేనారములకు అమిమ్ బీదలకు ఇయయ్లేదనెను. 

యోహాను 12:6 => వాడీలాగు చెపిప్నది బీదలమీద శర్ధధ్కలిగి కాదుగాని వాడు దొంగయైయుండి, 

తన దగగ్ర డబుబ్సంచి యుండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచు వచెచ్ను గనుక ఆలాగు 

చెపెప్ను. 
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2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

మారుక్ 14:4 => అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అతత్రు ఈలాగు నషట్పరచనేల? 

వచనము 13 

సరవ్లోకమందు ఈ సువారత్ ఎకక్డ పర్కటింపబడునో, అకక్డ ఈమె చేసినదియు ఈమె జాఞ్పకారథ్ముగా 

పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

యోబు 13:7 => దేవుని పక్షముగా మీరు అనాయ్య వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు 

మోసములు పలుకుదురా? 

మారుక్ 14:6 => అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు 

తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

లూకా 7:44 => ఆ సతరీ వైపు తిరిగి, సీమోనుతో ఇటల్నెను ఈ సతరీని చూచుచునాన్నే, నేను నీ 

యింటిలోనికి రాగా నీవు నా పాదములకు నీళిల్యయ్లేదు గాని, యీమె తన కనీన్ళల్తో నా పాదములను 

తడిపి తన తలవెండుర్కలతో తుడిచెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 7:46 => నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు గాని ఈమె నా పాదములకు అతత్రు పూసెను. 

లూకా 7:47 => ఆమె విసాత్రముగా పేర్మించెను గనుక ఆమె యొకక్ విసాత్ర పాపములు 

క్షమించబడెనని నీతో చెపుప్చునాన్ను. ఎవనికి కొంచెముగా క్షమింపబడునో, వాడు కొంచెముగా 

పేర్మించునని చెపిప్ 

లూకా 7:48 => నీ పాపములు క్షమింపబడి యునన్వి అని ఆమెతో అనెను. 

లూకా 7:49 => అపుప్డాయనతో కూడ భోజనపంకిత్ని కూరుచ్ండినవారు పాపములు క్షమించుచునన్ 

యితడెవడని తమలోతాము అనుకొనసాగిరి. 
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లూకా 7:50 => అందుకాయన నీ విశావ్సము నినున్ రకిష్ంచెను, సమాధానము గలదానవై వెళుల్మని 

ఆ సతరీతో చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 1:7 => అది మరియొక సువారత్ కాదుగాని, కీర్సుత్ సువారత్ను చెరుపగోరి మిముమ్ను 

కలవరపరచువారు కొందరునాన్రు. 

గలతీయులకు 5:12 => మిముమ్ను కలవరపెటుట్వారు తముమ్ను తాము ఛేదించుకొనుట మేలు. 

గలతీయులకు 6:17 => నేను యేసుయొకక్ ముదర్లు నా శరీరమందు ధరించియునాన్ను, ఇకమీదట 

ఎవడును ననున్ శర్మ పెటట్వదుద్. 

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. 

2 కొరిందీయులకు 9:8 => మరియు అనిన్టియందు ఎలల్పుప్డును మీలో మీరు సరవ్సమృదిధ్ గలవారై 

ఉతత్మమైన పర్తికారయ్ము చేయుటకు దేవుడు మీయెడల సమసత్ విధములైన కృపను 

విసత్రింపచేయగలడు. 

ఎఫెసీయులకు 2:10 => మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా 

సిదధ్పరచిన సత కిర్యలు చేయుటకై, మనము కీర్సుత్యేసునందు సృషిఠ్ంపబడినవారమై ఆయన చేసిన 

పనియై యునాన్ము. 

కొలొసస్యులకు 1:10 => ఆయన చితత్మును పూరణ్ముగా గర్హించినవారునై, పర్తి సతాక్రయ్ములో 

సఫలులగుచు, దేవుని విషయమైన జాఞ్నమందు అభివృదిధ్పొందుచు, అనిన్ విషయములలో పర్భువును 

సంతోషపెటుట్నటుల్,  

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17 => మీ హృదయములను ఆదరించి, పర్తి సతాక్రయ్మందును పర్తి 

సదావ్కయ్మందును మిముమ్ను సిథ్రపరచును గాక. 

1 తిమోతి 3:1 => ఎవడైనను అధయ్క్ష పదవిని ఆశించినయెడల అటిట్వాడు దొడ డ్పనిని 

అపేకిష్ంచుచునాన్డను మాట నమమ్దగినది. 
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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. 

2 తిమోతి 2:21 => ఎవడైనను వీటిలో చేరక తనున్తాను పవితర్పరచుకొనినయెడల వాడు పరిశుదధ్ 

పరచబడి, యజమానుడు వాడుకొనుటకు అరహ్మై పర్తి సతాక్రయ్మునకు సిదధ్పరచబడి, ఘనత 

నిమితత్మైన పాతర్యై యుండును. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

తీ తు కు 2 : 1 4 = > ఆ య న స మ సత్ మై న దు రీన్ తి నుం డి మ న ల ను వి మో చిం చి , 

సత కిర్యలయందాసకిత్గల పర్జలను తన కోసరము పవితర్పరచుకొని తన సొతుత్గా చేసికొనుటకు 

తనున్తానే మనకొరకు అరిప్ంచుకొనెను. 

తీతుకు 3:1 => అధిపతులకును అధికారులకును లోబడి విధేయులుగా ఉండవలెననియు, 

తీతుకు 3:8 => ఈ మాట నమమ్దగినది గనుక దేవునియందు విశావ్సముంచినవారు సత కిర్యలను 

శర్దధ్గా చేయుటయందు మనసుస్ంచునటుల్ నీవీ సంగతులనుగూరిచ్ దృఢముగా చెపుప్చుండవలెనని 

కోరుచునాన్ను. ఇవి మంచివియు మనుషుయ్లకు పర్యోజనకరమైనవియునై యునన్వి గాని, 

తీతుకు 3:14 => మన వారును నిషఫ్లులు కాకుండు నిమితత్ము అవసరమునుబటిట్ 

సమయోచితముగా సత కిర్యలను శర్దధ్గా చేయుటకు నేరుచ్కొనవలెను. 

హెబీర్యులకు 13:21 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా తన దృషిట్కి అనుకూలమైనదానిని మనలో 

జరిగించుచు, పర్తి మంచి విషయములోను తన చితత్పర్కారము చేయుటకు మిముమ్ను సిదధ్పరచును 

గాక. యేసుకీర్సుత్కు యుగయుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన . 

1 పేతురు 2:12 => అనయ్జనులు మిముమ్ను ఏ విషయములో దురామ్రుగ్లని దూషింతురో, ఆ 

విషయములో వారు మీ సత కిర్యలను చూచి, వాటినిబటిట్ దరశ్న దినమున దేవుని మహిమపరచునటుల్, 

వారి మధయ్ను మంచి పర్వరత్న గలవారై యుండవలెనని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను 
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పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

యోహాను 12:7 => కాబటిట్ యేసు ననున్ పాతిపెటుట్ దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియుయ్డి; 

వచనము 14 

అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

మతత్యి 25:36 => దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బటట్లిచిచ్తిరి; రోగినైయుంటిని, ననున్ 

చూడవచిచ్తిరి; చెరసాలలో ఉంటిని నాయొదద్కు వచిచ్తిరని చెపుప్ను 

మతత్యి 25:37 => అందుకు నీతిమంతులు పర్భువా, యెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుట చూచి 

నీకాహారమిచిచ్తివిు? నీవు దపిప్గొని యుండుట చూచి యెపుప్డు దాహమిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:38 => ఎపుప్డు పరదేశివై యుండుట చూచి నినున్ చేరుచ్కొంటిమి? దిగంబరివై 

యుండుట చూచి బటట్లిచిచ్తివిు? 

మతత్యి 25:39 => ఎపుప్డు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, 

నీయొదద్కు వచిచ్తిమని ఆయనను అడిగెదరు. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:42 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటట్లేదు; దపిప్గొంటిని, మీరు 

నాకు దాహమియయ్లేదు; 
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మతత్యి 25:43 => పరదేశినై యుంటిని, మీరు ననున్ చేరుచ్కొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు 

నాకు బటట్లియయ్లేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు ననున్ చూడ రాలేదని చెపుప్ను. 

మతత్యి 25:44 => అందుకు వారును పర్భువా, మేమెపుప్డు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, 

దపిప్గొని యుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై 

యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను 

అడిగెదరు 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11 => బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ 

దేశములోనునన్ నీ సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని 

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. 

మారుక్ 14:7 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు 

చేయవచుచ్ను; నేను ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 

యోహాను 12:8 => బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోకూడ ఉందురుగాని నేనెలల్పుప్డు మీతో ఉండనని 

చెపెప్ను. 

గలతీయులకు 2:10 => మేము బీదలను జాఞ్పకము చేసికొనవలెనని మాతర్మే వారు కోరిరి; ఆలాగు 

చేయుటకు నేనును ఆసకిత్ కలిగియుంటిని. 

1 యోహాను 3:17 => ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట 

చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాతర్మును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని పేర్మ యేలాగు 

నిలుచును? 

మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

Page  of 3412 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

యోహాను 13:33 => పిలల్లారా, యింక కొంతకాలము మీతోకూడ ఉందును, మీరు ననున్ 

వెదకుదురు, నేనెకక్డికి వెళుల్దునో అకక్డికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో చెపిప్న పర్కారము 

ఇపుప్డు మీతోను చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 14:19 => అయితే మీరు ననున్ చూతురు. నేను జీవించుచునాన్ను గనుక మీరును 

జీవింతురు. 

యోహాను 16:5 => ఇపుప్డు ననున్ పంపినవానియొదద్కు వెళుల్చునాన్ను నీవు ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వని 

మీలో ఎవడును ననన్డుగుటలేదు గాని  

యోహాను 16:28 => నేను తండిర్యొదద్నుండి బయలుదేరి లోకమునకు వచిచ్యునాన్ను; మరియు 

లోకమును విడిచి తండిర్యొదద్కు వెళుల్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 17:11 => నేనికను లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉనాన్రు; నేను నీయొదద్కు 

వచుచ్చునాన్ను. పరిశుదుధ్డవైన తండీర్, మనము ఏకమై యునన్లాగున వారును ఏకమై యుండునటుల్ 

నీవు నాకు అనుగర్హించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21 => అనిన్టికి కుదురుబాటు కాలములు వచుచ్నని దేవుడు ఆదినుండి 

తన పరిశుదధ్ పర్వకత్లనోట పలికించెను. అంతవరకు యేసు పరలోక నివాసియై యుండుట 

ఆవశయ్కము. 

సంఖాయ్కాండము 14:40 => వారు ఉదయమున లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెకిక్ చితత్మండి, మేము 

పాపము చేసినవారము, యెహోవా చెపిప్న సథ్లమునకు వెళుల్దుము అనిరి. 

మతత్యి 25:35 => నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెటిట్తిరి; దపిప్గొంటిని, నాకు 

దాహమిచిచ్తిరి, పరదేశినై యుంటిని ననున్ చేరుచ్కొంటిరి; 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 
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లూకా 11:41 => కాగా మీకు కలిగినవి ధరమ్ము చేయుడి, అపుప్డు మీ కనిన్యు శుదిధ్గా ఉండును.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39 => పేతురు లేచి వారితోకూడ వెళిల్ అకక్డ చేరినపుప్డు, వారు 

మేడగదిలోనికి అతనిని తీసికొని వచిచ్రి; విధవరాండర్ందరు వచిచ్ యేడుచ్చు, దొరాక్ తమతోకూడ 

ఉనన్పుప్డు కుటిట్న అంగీలును వసత్రములును చూపుచు అతని యెదుట నిలిచిరి. 

రోమీయులకు 12:16 => ఏడుచ్వారితో ఏడువుడి; ఒకనితోనొకడు మనసుస్ కలిసియుండుడి. 

హెచుచ్వాటియందు మనసుస్ంచక తగుగ్వాటియందు ఆసకుత్లై యుండుడి . మీకు మీరే 

బుదిధ్మంతులమని అనుకొనవదుద్. 

రోమీయులకు 15:26 => ఏలయనగా యెరూషలేములో ఉనన్ పరిశుదుధ్లలో బీదలైన వారి 

నిమితత్ము మాసిదోనియవారును అకయవారును కొంత సొముమ్ చందా వేయ నిషట్పడిరి. 

వచనము 15 

నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు వారు ముపప్ది వెండి 

నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 16:14 => అతత్రు పనివారిచేత సిదధ్ము చేయబడిన సుగంధ వరగ్ములతోను 

పరిమళదర్వయ్ములతోను నిండిన పడకమీద జనులు అతని ఉంచి, అతని నిమితత్ము బహు విసాత్రమైన 

గంధవరగ్ములను దహించి, దావీదు పటట్ణమందు అతడు తనకొరకై తొలిపించుకొనిన సమాధియందు 

అతని పాతిపెటిట్రి. 

మారుక్ 14:8 => ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా 

అభిషేకించెను. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

లూకా 23:56 => తిరిగివెళిల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 

Page  of 3414 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 24:1 => ఆదివారమున తెలల్వారుచుండగా (ఆ సతరీలు) తాము సిదధ్పరచిన సుగంధ 

దర్వయ్ములను తీసికొని సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

యోహాను 12:7 => కాబటిట్ యేసు ననున్ పాతిపెటుట్ దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియుయ్డి; 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

ఆదికాండము 50:2 => తరువాత యోసేపు సుగంధ దర్వయ్ములతో తన తండిర్ శవమును 

సిదధ్పరచవలెనని తన దాసులైన వైదుయ్లకు ఆజాఞ్పించెను గనుక ఆ వైదుయ్లు ఇశార్యేలును సుగంధ 

దర్వయ్ములతో సిదధ్పరచిరి. 

సంఖాయ్కాండము 14:40 => వారు ఉదయమున లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెకిక్ చితత్మండి, మేము 

పాపము చేసినవారము, యెహోవా చెపిప్న సథ్లమునకు వెళుల్దుము అనిరి. 

పరమగీతము 4:16 => ఉతత్ర వాయువూ, ఏతెంచుము దకిష్ణ వాయువూ, వేంచేయుము నా 

ఉదాయ్నవనముమీద విసరుడి దాని పరిమళములు వాయ్పింపజేయుడి నా పిర్యుడు తన 

ఉదాయ్నవనమునకు వేంచేయును గాక తనకిషట్మైన ఫలములనతడు భుజించునుగాక. 

మారుక్ 14:9 => సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

వచనము 16 

వాడపప్టినుండి ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

మతత్యి 24:14 => మరియు ఈ రాజయ్సువారత్ సకల జనములకు సాకాష్య్రథ్మై లోకమందంతటను 

పర్కటింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచుచ్ను. 

మతత్యి 28:19 => కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు 

కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 
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కీరత్నలు 98:2 => యెహోవా తన రక్షణను వెలల్డిచేసియునాన్డు అనయ్జనులయెదుట తన నీతిని 

బయలుపరచియునాన్డు. 

కీరత్నలు 98:3 => ఇశార్యేలు సంతతికి తాను చూపిన కృపా విశావ్సయ్తలను ఆయన జాఞ్పకము 

చేసికొనియునాన్డు భూదిగంత నివాసులందరు మన దేవుడు కలుగజేసిన రక్షణను చూచిరి.  

యెషయా 52:9 => యెరూషలేమునందు పాడైయునన్ సథ్లములారా, ఉతస్హించి యేకముగా 

సంగీతగానము చేయుడి యెహోవా తన జనులను ఆదరించెను యెరూషలేమును విమోచించెను.  

మారుక్ 13:10 => సకల జనములకు సువారత్ ముందుగా పర్కటింపబడవలెను. 

మారుక్ 16:15 => మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 24:47 => యెరూషలేము మొదలుకొని సమసత్ జనములలో ఆయన పేరట మారుమనసుస్ను 

పాపక్షమాపణయు పర్కటింపబడుననియు వార్యబడియునన్ది. 

రోమీయులకు 10:18 => అయినను నేను చెపుప్నదేమనగా, వారు వినలేదా? వినాన్రు గదా?వారి 

సవ్రము భూలోకమందంతటికిని, వారి మాటలు భూదిగంతముల వరకును బయలువెళె ల్ను. 

రోమీయులకు 15:19 => కాబటిట్ యెరూషలేము మొదలుకొని చుటుట్పటల్నునన్ పర్దేశములందు 

ఇలూల్రికు పార్ంతమువరకు కీర్సుత్ సువారత్ను పూరణ్ముగా పర్కటించియునాన్ను. 

కొలొసస్యులకు 1:6 => ఈ సువారత్ సరవ్లోకములో ఫలించుచు, వాయ్పించుచునన్టుట్గా మీరు దేవుని 

కృపనుగూరిచ్ విని సతయ్ముగా గర్హించిననాటనుండి మీలో సయితము ఫలించుచు వాయ్పించుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:23 => పునాదిమీద కటట్బడినవారై సిథ్రముగా ఉండి, మీరు వినన్టిట్యు, 

ఆకాశము కిర్ంద ఉనన్ సమసత్ సృషిట్కి పర్కటింపబడినటిట్యు ఈ సువారత్వలన కలుగు నిరీక్షణనుండి 

తొలగిపోక, విశావ్సమందు నిలిచియుండినయెడల ఇది మీకు కలుగును. పౌలను నేను ఆ సువారత్కు 

పరిచారకుడనైతిని. 

1 తిమోతి 2:6 => ఈయన అందరికొరకు విమోచన కర్యధనముగా తనున్తానే సమరిప్ంచుకొనెను. 

దీనినిగూరిచ్న సాక్షయ్ము యుకత్ కాలములయందు ఇయయ్బడును. 
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పర్కటన 14:6 => అపుప్డు మరియొక దూతను చూచితిని. అతడు భూనివాసులకు, అనగా పర్తి 

జనమునకును పర్తి వంశమునకును ఆ యా భాషలు మాటలాడువారికిని పర్తి పర్జకును 

పర్కటించునటుల్ నితయ్సువారత్ తీసికొని ఆకాశమధయ్మున ఎగురుచుండెను 

1 సమూయేలు 2:30 => నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సనిన్ధిని యాజ 

కతవ్ము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజఞ్ యిచిచ్యునన్ను ఇపుప్డు అది నా మనసుస్నకు కేవలము 

పర్తికూలమాయెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. కావున యెహోవా 

వాకుక్ ఏదనగా ననున్ ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. ననున్ తృణీకరించువారు 

తృణీకారమొందుదురు. 

కీరత్నలు 112:6 => అటిట్వారు ఎపుప్డును కదలింపబడరు నీతిమంతులు నితయ్ము జాఞ్పకములో 

నుందురు. 

మారుక్ 14:9 => సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

2 కొరిందీయులకు 10:18 => పర్భువు మెచుచ్కొనువాడే యోగుయ్డు గాని తనున్ తానే 

మెచుచ్కొనువాడు యోగుయ్డు కాడు. 

హెబీర్యులకు 6:10 => మీరు చేసిన కారయ్మును, మీరు పరిశుదుధ్లకు ఉపచారము చేసి యింకను 

ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబటిట్ చూపిన పేర్మను మరచుటకు, దేవుడు 

అనాయ్యసుథ్డు కాడు. 

నిరగ్మకాండము 12:14 => కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు 

పండుగగా దాని నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 

కీరత్నలు 45:17 => తరములనిన్టను నీ నామము జాఞ్పకముండునటుల్ నేను చేయుదును కావున 

జనములు సరవ్కాలము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుదురు. 

సామెతలు 11:16 => నెనరుగల సతరీ ఘనతనొందును. బలిషు ఠ్లు ఐశవ్రయ్ము చేపటుట్దురు. 

జెకరాయ్ 6:14 => ఆ కిరీటము యెహోవా ఆలయములో జాఞ్పకారథ్ముగా ఉంచబడి, హేలెమునకును 

టోబీయాకును యెదాయాకును జెఫనాయ్ కుమారుడైన హేనునకును ఉండును. 
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మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

వచనము 17 

పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ పసాక్ను భుజించుటకు 

మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

మారుక్ 14:10 => పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకుల చేతికి 

ఆయనను అపప్గింపవలెనని వారియొదద్కు పోగా 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళిల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

లూకా 22:6 => వాడు అందుకు ఒపుప్కొని, జనసమూహము లేనపుప్డు ఆయనను వారికి 

అపప్గించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను. 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

యోహాను 13:30 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొని వెంటనే బయటికి వెళె ల్ను; అపుప్డు రాతిర్వేళ. 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 
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యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

మతత్యి 5:18 => ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధరమ్శాసత్రమంతయు 

నెరవేరువరకు దానినుండి యొక పొలల్యినను ఒక సునన్యైనను తపిప్పోదని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 26:21 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని 

మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 
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లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళిల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

వచనము 18 

అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా కాలము సమీపమైయునన్ది; 

నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు చెపుప్చునాన్డని అతనితో 

చెపుప్డనెను 

ఆదికాండము 38:16 => ఆ మారగ్మున ఆమె దగగ్రకు బోయి, ఆమె తన కోడలని తెలియక నీతో 

పోయెదను రమమ్ని చెపెప్ను. అందుకామె నీవు నాతో వచిచ్నయెడల నాకేమి యిచెచ్దవని అడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:5 => ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు ఆమెయొదద్కు వచిచ్ ఆమెతో నీవు అతని 

లాలనచేసి అతని గొపప్ బలము దేనిలోనునన్దో, మేమేలాగు అతని గెలువవచుచ్నో తెలిసికొనుము; 

మేము అతని బంధించి అతని గరవ్ము అణుపుదుము, అపుప్డు మాలో పర్తివాడును వెయియ్నిన్ నూరు 

వెండి నాణములను నీకిచెచ్దమని చెపిప్రి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:10 => మీకా నాయొదద్ నివసించి నాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను 

ఉండుము; నేను సంవతస్రమునకు నీకు పది వెండిరూకలును ఒక దుసుత్ బటట్లును ఆహారమును 

ఇచెచ్దనని చెపప్గా ఆ లేవీయుడు ఒపుప్కొని 

నాయ్యాధిపతులు 18:19 => వారు నీవు ఊరకుండుము, నీ చెయియ్ నీ నోటి మీద ఉంచుకొని 

మాతోకూడ వచిచ్ మాకు తండిర్విగాను యాజకుడవుగాను ఉండుము, ఒకని యింటివారికే 

యాజకుడవై యుండుట నీకు మంచిదా, ఇశార్యేలీయులలో ఒక గోతర్మునకును కుటుంబమునకును 

యాజకుడవై యుండుట మంచిదా? అని యడిగిరి. 

Page  of 3420 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నాయ్యాధిపతులు 18:20 => అపుప్డు ఆ యాజకుడు హృదయమున సంతోషించి ఆ ఏఫోదును 

గృహదేవతలను చెకక్బడిన పర్తిమను పటుట్కొని ఆ జనుల మధయ్ చేరెను. 

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.  

1 తిమోతి 3:3 => మదయ్పానియు కొటుట్వాడును కాక, సాతివ్కుడును, జగడమాడనివాడును, 

ధనాపేక్ష లేనివాడునై, 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

2 పేతురు 2:3 => వారు అధిక లోభులై, కలప్నా వాకయ్ములు చెపుప్చు, మీవలన లాభము 

సంపాదించుకొందురు; వారికి పూరవ్మునుండి విధింపబడిన తీరుప్ ఆలసయ్ము చేయదు, వారి 

నాశనము కునికి నిదర్పోదు. 

2 పేతురు 2:14 => వయ్భిచారిణిని చూచి ఆశించుచు పాపము మానలేని కనున్లు గలవారును, 

అసిథ్రులైనవారి మనసుస్లను మరులుకొలుప్చు లోభితవ్మందు సాధకము చేయబడిన హృదయము 

గలవారును, శాపగర్సుత్లునైయుండి, 

2 పేతురు 2:15 => తినన్ని మారగ్మును విడిచి బెయోరు కుమారుడైన బిలాము పోయిన 

మారగ్మునుబటిట్ తోర్వ తపిప్పోయిరి. 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 
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మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

ఆదికాండము 37:26 => అపుప్డు యూదా మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణమును 

దాచి పెటిట్నందువలన ఏమి పర్యోజనము? 

ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

జెకరాయ్ 11:12 => మీకు అనుకూలమైనయెడల నా కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయుడని 

నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

ఆదికాండము 25:34 => యాకోబు ఆహారమును చికుక్డుకాయల వంటకమును ఏశావుకిచెచ్ను; 

అతడు తిని తార్గి లేచిపోయెను. అటుల్ ఏశావు తన జేయ్షఠ్తవ్మును తృణీకరించెను. 
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ఆదికాండము 37:27 => ఈ ఇషామ్యేలీయులకు వానిని అమిమ్ వేయుదము రండి; వాడు మన 

సహోదరుడు మన రకత్ సంబంధి గదా? వానికి హాని యేమియు చేయరాదని తన సహోదరులతో 

చెపెప్ను. అందుకతని సహోదరులు సమమ్తించిరి. 

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 27:4 => ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

నాయ్యాధిపతులు 16:18 => అతడు తన అభిపార్యమును తనకు తెలిపెనని దెలీలా యెరిగి, ఆమె 

వరత్మానము పంపి ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులను పిలిపించి యీసారికి రండి; ఇతడు తన 

అభిపార్యమంతయు నాకు తెలిపెననెను. ఫిలిషీత్యుల సరాద్రులు రూపాయిలనుచేత పటుట్కొని 

ఆమెయొదద్కు రాగా 

2 సమూయేలు 15:31 => అంతలో ఒకడు వచిచ్, అబా ష్లోము చేసిన కుటర్లో అహీతోపెలు 

చేరియునాన్డని దావీదునకు తెలియజేయగా దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొకక్ ఆలోచనను 

చెడగొటుట్మని పార్రథ్న చేసెను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 
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యెషయా 29:21 => కీడుచేయ యతిన్ంచుచు ఒకక్ వాయ్జెయ్మునుబటిట్ యితరులను పాపులనుగా 

చేయుచు గుమమ్ములో తముమ్ను గదిద్ంచువానిని పటుట్కొనవలెనని ఉరినొడుడ్చు మాయమాటలచేత 

నీతిమంతుని పడదోర్యువారు నరకబడుదురు.  

యెషయా 33:15 => నీతిని అనుసరించి నడచుచు యథారథ్ముగా మాటలాడుచు నిరబ్ంధనవలన 

వచుచ్ లాభమును ఉపేకిష్ంచుచు లంచము పుచుచ్కొనకుండ తనచేతులను మలుపుకొని హతయ్యను 

మాట వినకుండ చెవులు మూసికొని చెడుతనము చూడకుండ కనున్లు మూసికొనువాడు 

ఉనన్తసథ్లమున నివసించును.  

యిరిమ్యా 11:9 => మరియు యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను యూదావారిలోను 

యెరూషలేము నివాసులలోను కుటర్ జరుగునటుల్గా కనబడుచునన్ది. 

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

మీకా 7:3 => రెండుచేతులతోను కీడు చేయ పూనుకొందురు, అధిపతులు బహుమానము 

కోరుదురు, నాయ్యాధిపతులు లంచము పుచుచ్కొందురు, గొపప్వారు తమ మోసపు కోరికను 

తెలియజేయుదురు. ఆలాగున వారు ఏకపటుట్గానుండి దాని ముగింతురు. 

మతత్యి 4:9 => నీవు సాగిలపడి నాకు నమసాక్రము చేసినయెడల వీటిననిన్టిని నీకిచెచ్దనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

మతత్యి 26:45 => అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; 

ఇదిగో ఆ గడియ వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 
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లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

వచనము 19 

యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము శిషుయ్లు చేసి పసాక్ను సిదధ్పరచిరి. 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

లూకా 22:6 => వాడు అందుకు ఒపుప్కొని, జనసమూహము లేనపుప్డు ఆయనను వారికి 

అపప్గించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

2 రాజులు 8:14 => అతడు ఎలీషాను విడిచివెళిల్ తన యజమానుని యొదద్కు రాగా అతడు ఎలీషా 

నీతో చెపిప్నదేమని అడుగగా అతడు నిజముగా నీవు బాగుపడుదువని అతడు చెపెప్ననెను. 

కీరత్నలు 10:3 => దుషుట్లు తమ మనోభిలాషనుబటిట్ అతిశయపడుదురు లోభులు యెహోవాను 

తిరసక్రింతురు 

కీరత్నలు 37:12 => భకిత్హీనులు నీతిమంతులమీద దురాలోచన చేయుదురు వారిని చూచి పండుల్ 

కొరుకుదురు. 

హోషేయ 6:8 => గిలాదు పాపాతుమ్ల పటట్ణమాయెను, అందులో నరహంతకుల అడుగుజాడలు 

కనబడుచునన్వి. 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

వచనము 20 

సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతోకూడ భోజనమునకు కూరుచ్ండెను. 

Page  of 3425 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:18 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ 

నెల యిరువది యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:19 => ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, 

పులిసినదానిని తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో 

నుండక కొటిట్వేయబడును. 

నిరగ్మకాండము 12:20 => మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని 

వాటినే తినవలెనని చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 13:6 => ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున 

యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 13:7 => పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 

నిరగ్మకాండము 13:8 => మరియు ఆ దినమున నీవు నేను ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా 

నాకు చేసినదాని నిమితత్ము పొంగని రొటెట్లను తినుచునాన్నని నీ కుమారునికి తెలియచెపప్వలెను. 

లేవీయకాండము 23:5 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యెహోవా 

పసాక్ పండుగ జరుగును. 

లేవీయకాండము 23:6 => ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు పొంగని రొటెట్ల పండుగ 

జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను 

సంఖాయ్కాండము 28:16 => మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 

సంఖాయ్కాండము 28:17 => ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు 

పొంగని భక్షయ్ములనే తినవలెను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1 => ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ 

జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ 

రపిప్ంచెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:3 => పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ 

జీవితములనిన్టిలో జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు 

దినములు తినవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:4 => నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను 

కనబడకూడదు. మరియు నీవు మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో 

కొంచెమైనను ఉదయమువరకు మిగిలియుండకూడదు. 

మారుక్ 14:12 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును 

వధించునపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళిల్ సిదధ్పరచవలెనని 

కోరుచునాన్వని ఆయన నడుగగా, 

లూకా 22:7 => పసాక్ పశువును వధింపవలసిన పులియని రొటెట్ల దినమురాగా 

మతత్యి 3:15 => యేసు ఇపప్టికి కానిముమ్; నీతి యావతుత్ ఈలాగు నెరవేరుచ్ట మనకు 

తగియునన్దని అతనికి ఉతత్రమిచెచ్ను గనుక అతడాలాగు కానిచెచ్ను. 

మతత్యి 17:24 => వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్నపుప్డు అరషెకెలు అను పనున్ 

వసూలుచేయువారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెలిల్ంపడా అని యడుగగా 

చెలిల్ంచుననెను. 
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మతత్యి 17:25 => అతడు ఇంటిలోనికి వచిచ్ మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెతిత్ 

సీమోనా, నీకేమి తోచుచునన్ది? భూరాజులు సుంకమును పనున్ను ఎవరియొదద్ వసూలుచేయుదురు? 

కుమారులయొదద్నా అనుయ్లయొదద్నా? అని అడిగెను 

లూకా 22:8 => యేసు పేతురును యోహానును చూచి మీరు వెళిల్ మనము భుజించుటకై పసాక్ను 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని వారిని పంపెను. 

లూకా 22:9 => వారు మేమెకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని ఆయనను అడుగగా 

నిరగ్మకాండము 12:21 => కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో 

ఇటల్నెను మీరు మీ కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును 

వధించుడి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:2 => యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను 

సథ్లములోనె నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి 

అరిప్ంపవలెను. 

ఎజార్ 6:22 => ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారిచేతులను 

బలపరచుటకు యెహోవా అషూష్రు రాజు హృదయమును వారివైపు తిర్పిప్ వారిని సంతోషింపజేసెను. 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:3 => ఇది యూదులకు ఇషట్మైన కారయ్మని తెలిసికొని పేతురునుకూడ 

పటుట్కొనెను. ఆ దినములు పులియని రొటెట్ల పండుగ దినములు.  

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

వచనము 21 

వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు ననున్ అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మారుక్ 14:13 => ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక 

మనుషుయ్డు మీకెదురుపడును; 

మారుక్ 14:14 => వాని వెంటబోయి వాడు ఎకక్డ పర్వేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి 

నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు నా విడిదిగది యెకక్డనని బోధకుడడుగుచునాన్డని 

చెపుప్డి. 

మారుక్ 14:15 => అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

మనకొరకు సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

మారుక్ 14:16 => శిషుయ్లు వెళిల్ పటట్ణములోనికి వచిచ్ ఆయన వారితో చెపిప్నటుట్ కనుగొని పసాక్ను 

సిదధ్పరచిరి. 

లూకా 22:10 => ఆయన ఇదిగో మీరు పటట్ణములో పర్వేశించునపుప్డు నీళల్కుండ 

మోసికొనిపోవుచునన్ యొకడు మీకు ఎదురుగా వచుచ్ను; అతడు పర్వేశించు ఇంటిలోనికి అతని వెంట 

వెళిల్  

లూకా 22:11 => నేను నా శిషుయ్లతో కూడ పసాక్ను భుజించుటకు విడిదిగది యెకక్డనని 

బోధకుడు నినన్డుగుచునాన్డని యింటి యజమానునితో చెపుప్డి. 

లూకా 22:12 => అతడు సామగిర్గల యొక గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ 

సిదధ్పరచుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:13 => వారు వెళిల్ ఆయన తమతో చెపిప్నటుట్ కనుగొని పసాక్ను సిదధ్పరచిరి. 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 21:3 => ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనినయెడల అవి పర్భువునకు కావలసియునన్వని 

చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలిపెటుట్నని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 23:10 => మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవదుద్; కీర్సుత్ ఒకక్డే మీ గురువు. 
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మారుక్ 5:35 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి 

కొందరు వచిచ్ నీ కుమారెత్ చనిపోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర్మపెటుట్దువనిరి. 

యోహాను 11:28 => ఆమె ఈ మాట చెపిప్ వెళిల్ బోధకుడు వచిచ్ నినున్ పిలుచుచునాన్డని తన 

సహోదరియైన మరియను రహసయ్ముగా పిలిచెను. 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 7:6 => యేసు నా సమయమింకను రాలేదు; మీ సమయమెలల్పుప్డును సిదధ్ముగానే 

యునన్ది. 

యోహాను 7:30 => అందుకు వారాయనను పటుట్కొన యతన్ముచేసిరి గాని ఆయన గడియ 

యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పటుట్కొనలేదు. 

యోహాను 12:23 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మనుషయ్కుమారుడు మహిమ పొందవలసిన 

గడియ వచిచ్యునన్ది. 

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 
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మతత్యి 21:2 => మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; వెళల్గానే కటట్బడియునన్ యొక 

గాడిదయు దానితోనునన్ యొక గాడిదపిలల్యు మీకు కనబడును. వాటిని విపిప్ నాయొదద్కు తోలుకొని 

రండి; 

మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

వచనము 22 

అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి పర్తి వాడును పర్భువా, నేనా? అని ఆయననడుగగా 

మతత్యి 21:6 => శిషుయ్లు వెళిల్ యేసు తమకాజాఞ్పించిన పర్కారము చేసి 

యోహాను 2:5 => ఆయన తలిల్ పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెపుప్నది చేయుడనెను. 

యోహాను 15:14 => నేను మీ కాజాఞ్పించువాటిని చేసినయెడల, మీరు నా సేన్హితులై యుందురు. 

నిరగ్మకాండము 12:4 => ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును 

వాని పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:5 => ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని 

లెకిక్ంపవలెను. 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 12:7 => ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; 

తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని 

చంపి దాని రకత్ము కొంచెము తీసి , తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు 

నిలువుకముమ్లమీదను పై కమిమ్మీదను చలిల్ 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 
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2 దినవృతాత్ంతములు 35:10 => ఈ పర్కారము సేవ జరుగుచుండగా రాజాజఞ్నుబటిట్ యాజకులు 

తమ సథ్లములోను లేవీయులు తమ వరుసలలోను నిలువబడిరి. 

2 దినవృతాత్ంతములు 35:11 => లేవీయులు పసాక్పశువులను వధించి రకత్మును 

యాజకులకియయ్గా వారు దాని పోర్కిష్ంచిరి. లేవీయులు పశువులను ఒలువగా 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

మారుక్ 11:4 => వారు వెళల్గా వీధిలో ఇంటిబయట తలవాకిట కటట్బడియునన్ గాడిదపిలల్ యొకటి 

వారికి కనబడెను; దానిని విపుప్చుండగా,  

మారుక్ 14:13 => ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక 

మనుషుయ్డు మీకెదురుపడును; 

మారుక్ 15:23 => అంతట బోళము కలిపిన దార్కాష్రసము ఆయనకిచిచ్రి గాని ఆయన దాని 

పుచుచ్కొనలేదు. 

లూకా 22:10 => ఆయన ఇదిగో మీరు పటట్ణములో పర్వేశించునపుప్డు నీళల్కుండ 

మోసికొనిపోవుచునన్ యొకడు మీకు ఎదురుగా వచుచ్ను; అతడు పర్వేశించు ఇంటిలోనికి అతని వెంట 

వెళిల్  

వచనము 23 

ఆయన నాతోకూడ పాతర్లో చెయియ్ ముంచినవాడెవడో వాడే ననున్ అపప్గించువాడు. 

మారుక్ 14:17 => సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ వచెచ్ను. 

మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 14:19 => వారు దుఃఖపడి నేనా అని యొకని తరువాత ఒకడు ఆయన నడుగసాగిరి. 
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మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 22:14 => ఆ గడియ వచిచ్నపుప్డు ఆయనయు ఆయనతో కూడ అపొసత్లులును పంకిత్ని 

కూరుచ్ండిరి. 

లూకా 22:15 => అపుప్డాయన నేను శర్మపడక మునుపు మీతోకూడ ఈ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

మికిక్లి ఆశపడితిని. 

లూకా 22:16 => అది దేవుని రాజయ్ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎనన్డును దాని భుజింపనని మీతో 

చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

నిరగ్మకాండము 12:11 => మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ 

చెపుప్లు తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు 

పసాక్బలి. 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:6 => నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై 

ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నbవేళను, అనగా సూరుయ్డు 

అసత్మించు సాయంకాలమున పసాక్ పశువును వధించి 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 
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వచనము 24 

మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని యెవనిచేత 

మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:14 => అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా , 

పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మతత్యి 26:16 => వాడపప్టినుండి ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము 

కనిపెటుట్చుండెను. 

కీరత్నలు 55:12 => ననున్ దూషించువాడు శతుర్వు కాడు శతుర్వైనయెడల నేను దాని 

సహింపవచుచ్ను నామీద మిటిట్పడువాడు నాయందు పగపటిట్నవాడు కాడు అటిట్వాడైతే నేను 

దాగియుండవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 
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యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

హెబీర్యులకు 4:13 => మరియు ఆయన దృషిట్కి కనబడని సృషఠ్ము ఏదియు లేదు. మనమెవనికి 

లెకక్ యొపప్చెపప్వలసి యునన్దో ఆ దేవుని కనున్లకు సమసత్మును మరుగులేక తేటగా ఉనన్ది. 

పర్కటన 2:23 => దాని పిలల్లను నిశచ్యముగా చంపెదను. అందువలన అంతరిందిర్యములను 

హృదయములను పరీకిష్ంచువాడను నేనే అని సంఘములనిన్యు తెలిసికొనును. మరియు మీలో 

పర్తివానికి వాని వాని కిర్యల చొపుప్న పర్తిఫలము ఇచెచ్దను. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మారుక్ 14:18 => వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో 

భుజించుచునన్వాడు ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

లూకా 22:21 => ఇదిగో ననున్ అపప్గించు వాని చెయియ్ నాతో కూడ ఈ బలల్మీద ఉనన్ది. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:30 => మరియు శిషుయ్లను తమవెంట ఈడుచ్కొని పోవలెనని వంకర 

మాటలు పలుకు మనుషుయ్లు మీలోనే బయలుదేరుదురు. 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 
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వచనము 25 

ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అనెను. 

మారుక్ 14:19 => వారు దుఃఖపడి నేనా అని యొకని తరువాత ఒకడు ఆయన నడుగసాగిరి. 

మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

లూకా 22:23 => వారుఈ పనిని చేయబోవువాడెవరో అని తమలోతాము అడుగుకొనసాగిరి. 

యోహాను 13:22 => ఆయన యెవరినిగూరిచ్ యీలాగు చెపెప్నో అని శిషుయ్లు సందేహపడుచు 

ఒకరితటుట్ ఒకరు చూచుకొనుచుండగా 

యోహాను 13:23 => ఆయన శిషుయ్లలో యేసు పేర్మించిన యొకడు యేసు రొముమ్న 

ఆనుకొనుచుండెను 

యోహాను 13:24 => గనుక ఎవరినిగూరిచ్ ఆయన చెపెప్నో అది తమకు చెపుప్మని సీమోను పేతురు 

అతనికి సైగ చేసెను. 

యోహాను 13:25 => అతడు యేసు రొముమ్న ఆనుకొనుచు పర్భువా, వాడెవడని ఆయనను అడిగెను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 7:8 => నేను వార్సిన పతిర్కవలన మిముమ్ను దుఃఖపెటిట్నందున విచారపడను; 

నాకు విచారము కలిగినను ఆ పతిర్క మిముమ్ను సవ్లప్కాలముమటుట్కే దుఃఖపెటెట్నని 

తెలిసికొనియునాన్ను. 

వచనము 26 

వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొటెట్ పటుట్కొని, దాని నాశీరవ్దించి, విరిచి తన 

శిషుయ్లకిచిచ్ మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెపెప్ను. 
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కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  

లూకా 22:21 => ఇదిగో ననున్ అపప్గించు వాని చెయియ్ నాతో కూడ ఈ బలల్మీద ఉనన్ది. 

యోహాను 13:18 => మిముమ్నందరినిగూరిచ్ నేను చెపప్లేదు; నేను ఏరప్రచుకొనినవారిని 

ఎరుగుదును గాని నాతో కూడ భోజనము చేయువాడు నాకు విరోధముగా తన మడమ యెతెత్ను అను 

లేఖనము నెరవేరుటకై యీలాగు జరుగును. 

యోహాను 13:26 => అందుకు యేసు నేనొక ముకక్ ముంచి యెవనికిచెచ్దనో వాడే అని చెపిప్, ఒక 

ముకక్ ముంచి సీమోను కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదాకిచెచ్ను; 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 13:28 => ఆయన ఎందునిమితత్ము అతనితో ఆలాగు చెపెప్నో అది భోజనమునకు 

కూరుచ్ండినవారిలో ఎవనికిని తెలియలేదు. 

దానియేలు 11:26 => ఏమనగా, అతని భోజనమును భుజించువారు అతని పాడు చేసెదరు; 

మరియు అతని సైనయ్ము ఓడిపోవును గనుక అనేకులు హతులవుదురు. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

వచనము 27 

మరియు ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వారికిచిచ్ దీనిలోనిది మీరందరు తార్గుడి. 
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మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 
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కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:19 => యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయము 

చేయుము. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 
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కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 

కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 22:31 => వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు ఆయన 

నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.  

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  
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కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 69:5 => దేవా, నా బుదిధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి 

కావు. 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  
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కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

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  

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

యెషయా 53:2 => లేతమొకక్వలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొకక్వలెను అతడు 

ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, 

అపేకిష్ంచునటుల్గా అతనియందు సురూపము లేదు.  
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యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  
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యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మారుక్ 9:12 => అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట 

నిజమే; అయినను మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట 

ఏమి? 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 
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లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:36 => అతని యెముకలలో ఒకటైనను విరువబడదు అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ 

ఇవి జరిగెను. 

యోహాను 19:37 => మరియు తాము పొడిచినవానితటుట్ చూతురు అని మరియొక లేఖనము 

చెపుప్చునన్ది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2 => గనుక పౌలు తన వాడుక చొపుప్న సమాజపు వారియొదద్కు వెళిల్ 

కీర్సుత్ శర్మపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశయ్కమనియు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3 => నేను మీకు పర్చురముచేయు యేసే కీర్సత్యి యునాన్డనియు 

లేఖనములలోనుండి దృషాట్ంతములనెతిత్ విపిప్చెపుప్చు, వారితో మూడు విశార్ంతిదినములు 

తరిక్ంచుచుండెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:22 => అయినను నేను దేవునివలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు 

నిలిచియుంటిని; కీర్సుత్ శర్మపడి మృతుల పునరుతాథ్నము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ 

పర్జలకును అనయ్జనులకును వెలుగు పర్చురింపబోవునని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23 => అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి 

అతనియొదద్కు అనేకులు వచిచ్రి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని 

రాజయ్మునుగూరిచ్ పూరిత్గా సాక్షయ్మిచుచ్చు, మోషే ధరమ్శాసత్రములోనుండియు పర్వకత్లలోనుండియు 

సంతగులెతిత్ యేసునుగూరిచ్ వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒపిప్ంచుచుండెను 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

1 పేతురు 1:11 => వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూరిచ్యు ముందుగా 

సాక్షయ్మిచుచ్నపుడు, ఆ ఆతమ్, యే కాలమును ఎటిట్ కాలమును సూచించుచు వచెచ్నో దానిని విచారించి 

పరిశోధించిరి. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

మతత్యి 18:7 => అభయ్ంతరములవలన లోకమునకు శర్మ; అభయ్ంతరములు రాక తపప్వు గాని, 

యెవనివలన అభయ్ంతరము వచుచ్నో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ 
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మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

కీరత్నలు 109:7 => వాడు విమరశ్లోనికి తేబడునపుప్డు దోషియని తీరుప్నొందును గాక వాని పార్రథ్న 

పాపమగునుగాక 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

కీరత్నలు 109:9 => వాని బిడ డ్లు తండిర్లేని వారవుదురు గాక వాని భారయ్ విధవరాలగును గాక 

కీరత్నలు 109:10 => వాని బిడ డ్లు దేశదిర్మమ్రులై భిక్షమెతుత్దురు గాక పాడుపడిన తమ యిండల్కు 

దూరముగా జీవనము వెదకుదురు గాక  

కీరత్నలు 109:11 => వాని ఆసిత్ అంతయు అపుప్లవారు ఆకర్మించుకొందురు గాక వాని 

కషాట్రిజ్తమును పరులు దోచుకొందురుగాక 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 
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కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

కీరత్నలు 109:19 => తాను కపుప్కొను వసత్రమువలెను తాను నితయ్ము కటుట్కొను నడికటుట్వలెను అది 

వానిని వదలకుండును గాక. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

యోహాను 17:12 => నేను వారియొదద్ ఉండగా నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిని నీ నామమందు 

కాపాడితిని; నేను వారిని భదర్పరచితిని గనుక లేఖనము నెరవేరునటుల్ నాశనపుతుర్డు తపప్ వారిలో 

మరి ఎవడును నశింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

యోబు 10:18 => గరభ్ములోనుండి నీవు ననేన్ల వెలికి రపిప్ంచితివి? అపుప్డే యెవరును ననున్ 

చూడకుండ నేను పార్ణము విడిచియుండినయెడల మేలు; 

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

పర్సంగి 6:3 => ఒకడు నూరుమంది పిలల్లను కని దీరాఘ్యుషమ్ంతుడై చిరకాలము జీవించినను, 

అతడు సుఖానుభవము నెరుగకయు తగిన రీతిని సమాధి చేయబడకయు నుండినయెడల వాని 

గతికంటె పడిపోయిన పిండము యొకక్ గతి మేలని నేననుకొనుచునాన్ను 

యెషయా 10:1 => విధవరాండుర్ తమకు దోపుడుసొముమ్గా ఉండవలెననియు 
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మతత్యి 11:21 => అయోయ్ కొరాజీనా, అయోయ్ బేతస్యిదా, మీ మధయ్ను చేయబడిన అదుభ్తములు 

తూరు సీదోను పటట్ణములలో చేయబడినయెడల ఆ పటట్ణములవారు పూరవ్మే గోనెపటట్ కటుట్కొని 

బూడిదె వేసికొని మారుమనసుస్ పొందియుందురు 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 17:2 => వాడీ చినన్వారిలో ఒకనికి అభయ్ంతరము కలుగజేయుటకంటె వాని మెడకు 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడదోర్యబడుట వానికి మేలు. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:9 => ఎందుకనగా మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ దావ్రా రక్షణ పొందుటకే 

దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగర్త పాలగుటకు నియమింపలేదు. 
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2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9 => ఆ దినమున తన పరిశుదుధ్లయందు మహిమపరచబడుటకును, 

విశవ్సించినవారందరియందు పర్శంసింపబడుటకును, పర్భువు వచిచ్నపుప్డు అటిట్వారు 

వచనము 28 

ఇది నా రకత్ము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమితత్ము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచునన్ నిబంధన 

రకత్ము. 

2 రాజులు 5:25 => అతడు లోపలికి పోయి తన యజమానుని ముందర నిలువగా ఎలీషా వానిని 

చూచి గేహజీ, నీవెచచ్టనుండి వచిచ్తివని అడిగినందుకు వాడు నీ దాసుడనైన నేను ఎచచ్టికిని 

పోలేదనెను. 

సామెతలు 30:20 => జారిణియొకక్ చరయ్యును అటిట్దే; అది తిని నోరు తుడుచుకొని నేను ఏ 

దోషము ఎరుగననును. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 27:11 => యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుప్డు అధిపతి యూదుల రాజవు నీవేనా? 

అని ఆయననడుగగా యేసు అతని చూచి నీవనన్టే ట్ అనెను 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

దివ్తీయోపదేశకాండము 8:4 => ఈ నలువది సంవతస్రములు నీవు వేసికొనిన బటట్లు పాతగిలలేదు, 

నీ కాలు వాయలేదు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:22 => యెహోవా నీ పర్వకత్లగు వీరినోట అబదధ్ములాడు ఆతమ్ను 

ఉంచియునాన్డు, యెహోవా నీమీద కీడు పలికించియునాన్డని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

Page  of 3451 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

యోహాను 13:11 => తనున్ అపప్గించువానిని ఎరిగెను గనుక మీలో అందరు పవితుర్లు కారని 

ఆయన చెపెప్ను. 

వచనము 29 

నా తండిర్ రాజయ్ములో మీతోకూడ నేను ఈ దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు దినమువరకు, ఇకను దాని 

తార్గనని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 14:22 => వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి 

విరిచి, వారికిచిచ్ మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 

లూకా 24:30 => ఆయన వారితో కూడ భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు, ఒక రొటెట్ను పటుట్కొని 

సోత్తర్ము చేసి దాని విరిచి వారికి పంచిపెటట్గా 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 
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1 కొరిందీయులకు 11:24 => దానిని విరిచి యిది మీకొరకైన నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:41 => అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు 

కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను 

అందరికిని పంచిపెటెట్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:46 => మరియు వారేకమనసుక్లై పర్తిదినము దేవాలయములో తపప్క 

కూడుకొనుచు ఇంటింట రొటెట్ విరుచుచు, దేవుని సుత్తించుచు, పర్జలందరివలన దయపొందినవారై 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7 => ఆదివారమున మేము రొటెట్ విరుచుటకు కూడినపుప్డు, పౌలు 

మరునాడు వెళల్నైయుండి, వారితో పర్సంగించుచు అరధ్రాతిర్వరకు విసత్రించి మాటలాడుచుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

1 కొరిందీయులకు 10:17 => మన మందరము ఆ యొకటే రొటెట్లో పాలుపుచుచ్కొనుచునాన్ము; 

రొటెట్ యొకక్టే గనుక అనేకులమైన మనము ఒకక్ శరీరమైయునాన్ము. 

యోహాను 6:33 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, లోకమునకు జీవమునిచుచ్నది దేవుడనుగర్హించు 

ఆహారమైయునన్దని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

యోహాను 6:34 => కావున వారు పర్భువా , యీ ఆహారము ఎలల్పుప్డును మాకు 

అనుగర్హించుమనిరి. 

యోహాను 6:35 => అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను జీవాహారము నేనే; నాయొదద్కు వచుచ్వాడు 

ఏమాతర్మును ఆకలిగొనడు, 
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యోహాను 6:47 => దేవునియొదద్నుండి వచిచ్నవాడు తపప్ మరియెవడును తండిర్ని 

చూచియుండలేదు; ఈయనే తండిర్ని చూచియునన్వాడు. 

యోహాను 6:48 => విశవ్సించువాడే నితయ్జీవము గలవాడు. జీవాహారము నేనే.  

యోహాను 6:49 => మీ పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ను తినినను చనిపోయిరి. 

యోహాను 6:50 => దీనిని తినువాడు చావకుండునటుల్ పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారమిదే. 

యోహాను 6:51 => పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఎవడైనను ఈ ఆహారము 

భుజించితే వాడెలల్పుప్డును జీవించును; మరియు నేనిచుచ్ ఆహారము లోకమునకు జీవముకొరకైన నా 

శరీరమే అని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 6:52 => యూదులు ఈయన తన శరీరమును ఏలాగు తిననియయ్గలడని యొకనితో 

ఒకడు వాదించిరి. 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

యోహాను 6:54 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడే నితయ్జీవము గలవాడు; అంతయ్దినమున 

నేను వానిని లేపుదును. 

యోహాను 6:55 => నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రకత్ము నిజమైన పానమునైయునన్ది. 

యోహాను 6:56 => నా శరీరము తిని నా రకత్ము తార్గువాడు నాయందును నేను వానియందును 

నిలిచియుందుము. 

యోహాను 6:57 => జీవముగల తండిర్ ననున్ పంపెను గనుక నేను తండిర్ మూలముగా 

జీవించుచునన్టే ట్ ననున్ తినువాడును నా మూలముగా జీవించును. 

యోహాను 6:58 => ఇదే పరలోకమునుండి దిగివచిచ్న ఆహారము; పితరులు మనాన్ను తినియు 

చనిపోయినటుట్ గాదు; ఈ ఆహారము తినువాడు ఎలల్పుప్డును జీవించునని నిశచ్యముగా మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను 

1 కొరిందీయులకు 11:26 => మీరు ఈ రొటెట్ను తిని, యీ పాతర్లోనిది తార్గునపుప్డెలల్ పర్భువు 

వచుచ్వరకు ఆయన మరణమును పర్చురించుదురు. 
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1 కొరిందీయులకు 11:27 => కాబటిట్ యెవడు అయోగయ్ముగా పర్భువుయొకక్ రొటెట్ను తినునో, లేక 

ఆయన పాతర్లోనిది తార్గునో, వాడు పర్భువుయొకక్ శరీరమును గూరిచ్యు రకత్మును గూరిచ్యు 

అపరాధియగును. 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:29 => పర్భువు శరీరమని వివేచింపక తిని తార్గువాడు తనకు శికాష్విధి 

కలుగుటకే తిని తార్గుచునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 5:4 => పిమమ్ట వాటిలో కొనిన్టిని మరల తీసి అగిన్లోవేసి కాలుచ్ము; దానినుండి అగిన్ 

బయలుదేరి ఇశార్యేలు వారినందరిని తగులబెటుట్ను. 

యెహెజేక్లు 5:5 => మరియు పర్భువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇది యెరూషలేమే గదా, 

అనయ్జనులమధయ్ నేను దాని నుంచితిని, దానిచుటుట్ రాజయ్ములునన్వి. 

లూకా 22:20 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గినెన్యు పటుట్కొని ఈ గినెన్ మీకొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన. 

1 కొరిందీయులకు 10:4 => అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. 

ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్సంబంధమైన బండలోనిది తార్గిరి; ఆ బండ కీర్సేత్. 

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

గలతీయులకు 4:24 => ఈ సంగతులు అలంకారరూపకముగా చెపప్బడియునన్వి. ఈ సతరీలు రెండు 

నిబంధనలై యునాన్రు; వాటిలో ఒకటి సీనాయి కొండ సంబంధమైనదై దాసయ్ములో ఉండుటకు పిలల్లు 

కనును; ఇది హాగరు. 

గలతీయులకు 4:25 => ఈ హాగరు అనునది అరేబియా దేశములో ఉనన్ సీనాయి కొండయే. 

పర్సుత్తమందునన్ యెరూషలేము దాని పిలల్లతో కూడ దాసయ్మందునన్ది గనుక ఆ నిబంధన దానికి 

దీటయియునన్ది. 
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ఆదికాండము 9:12 => మరియు దేవుడు నాకును మీకును మీతోకూడ నునన్ సమసత్ జీవరాసులకును 

మధయ్ నేను తరతరములకు ఏరప్రచుచునన్ నిబంధనకు గురుతు ఇదే. 

ఆదికాండము 14:18 => మరియు షాలేము రాజైన మెలీక్సెదెకు రొటెట్ను దార్కాష్రసమును 

తీసికొనివచెచ్ను. అతడు సరోవ్నన్తుడగు దేవునికి యాజకుడు. 

ఆదికాండము 40:12 => అపుప్డు యోసేపు దాని భావమిదే; ఆ మూడు తీగెలు మూడు దినములు; 

ఆదికాండము 47:7 => మరియు యోసేపు తన తండిర్యైన యాకోబును లోపలికి తీసికొని వచిచ్ 

ఫరో సమక్షమందు అతని నుంచగా యాకోబు ఫరోను దీవించెను. 

నిరగ్మకాండము 12:8 => ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని 

రొటెట్లను తినవలెను. చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

1 సమూయేలు 9:13 => ఊరిలోనికి మీరు పోయిన క్షణమందే, అతడు భోజనము చేయుటకు 

ఉనన్తమైన సథ్లమునకు వెళల్కమునుపే మీరు అతని కనుగొందురు; అతడు రాక మునుపు జనులు 

భోజనము చేయరు; అతడు బలిని ఆశీరవ్దించిన తరువాత పిలువబడినవారు భోజనము చేయుదురు, 

మీరు ఎకిక్పొండి; అతని చూచుటకు ఇదే సమయమని చెపిప్రి. 

సామెతలు 9:5 => వచిచ్ నేను సిదధ్పరచిన ఆహారమును భుజించుడి నేను కలిపిన దార్కాష్రసమును 

పానము చేయుడి 

పరమగీతము 1:2 => నోటిముదుద్లతో అతడు ననున్ ముదుద్ పెటుట్కొనునుగాక నీ పేర్మ 

దార్కాష్రసముకనన్ మధురము. 

పరమగీతము 1:12 => రాజు విందుకు కూరుచ్ండియుండగా నా పరిమళతైలపు సువాసన 

వాయ్పించెను. 

యెహెజేక్లు 31:18 => కాబటిట్ ఘనముగాను గొపప్గానునన్ నీవు ఏదెను వనములోని వృక్షములలో 

దేనికి సముడవు? నీవు పాతాళములోనికి తోర్యబడి, ఘనులై అకక్డికి దిగిపోయిన రాజులయొదద్ 

ఉందువు; ఖడగ్ముచేత హతులైన వారియొదద్ను సునన్తినొందని వారియొదద్ను నీవు పడియునాన్వు. 

ఫరోకును అతని సమూహమునకును ఈలాగు సంభవించును; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 45:22 => ఆ దినమున అధిపతి తనకును దేశమునకు చేరిన జనులందరికిని 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక యెదుద్ను అరిప్ంపవలెను. 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 

మతత్యి 15:36 => ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

మారుక్ 8:6 => అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

యోహాను 6:53 => కావున యేసు ఇటల్నెను మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రకత్ము 

తార్గితేనే కాని, మీలో మీరు జీవముగలవారు కారు. 

రోమీయులకు 7:4 => కావున నా సహోదరులారా, మనము దేవునికొరకు ఫలమును ఫలించునటుల్ 

మృతులలోనుండి లేపబడిన కీర్సుత్ అను వేరొకని చేరుటకై మీరును ఆయన శరీరముదావ్రా 

ధరమ్శాసత్రము విషయమై మృతులైతిరి. 

1 యోహాను 5:8 => మనము మనుషుయ్ల సాక్షయ్ము అంగీకరించుచునాన్ము గదా! దేవుని సాక్షయ్ము 

మరి బలమైనది. దేవుని సాక్షయ్ము ఆయన తన కుమారునిగూరిచ్ యిచిచ్నదే. 

వచనము 30 

అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవల కొండకు వెళిల్రి. 

మారుక్ 14:23 => పిమమ్ట ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని వారికిచెచ్ను; 

వారందరు దానిలోనిది తార్గిరి. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 
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లూకా 22:20 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గినెన్యు పటుట్కొని ఈ గినెన్ మీకొరకు 

చిందింపబడుచునన్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన. 

కీరత్నలు 116:13 => రక్షణపాతర్ను చేతపుచుచ్కొని యెహోవా నామమున పార్రథ్న చేసెదను. 

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.  

పరమగీతము 7:9 => నీ నోరు శేర్షట్ దార్కాష్రసమువలె నునన్ది ఆ శేర్షఠ్ దార్కాష్రసము నా పిర్యునికి 

మధుర పానీయము అది నిదిర్తుల యధరములు ఆడజేయును. 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

1 కొరిందీయులకు 10:16 => మనము దీవించు ఆశీరవ్చనపు పాతర్లోనిది తార్గుట కీర్సుత్ రకత్ములో 

పా లు పు చుచ్ కొ ను ట యే గ దా ? మ న ము వి రు చు రొ టెట్  తి ను ట కీర్ సుత్  శ రీ ర ము లో 

పాలుపుచుచ్కొనుటయేగదా? 

1 కొరిందీయులకు 11:28 => కాబటిట్ పర్తి మనుషుయ్డు తనున్తాను పరీకిష్ంచుకొనవలెను; ఆలాగు 

చేసి ఆ రొటెట్ను తిని, ఆ పాతర్లోనిది తార్గవలెను. 

మతత్యి 14:19 => పచిచ్కమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి, ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు 

చేపలను పటుట్కొని ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ ఆశీరవ్దించి ఆ రొటెట్లు విరిచి శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు 

జనులకు వడిడ్ంచిరి. 
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మతత్యి 15:36 => ఆ యేడు రొటెట్లను ఆ చేపలను పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి వాటిని 

విరిచి తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, శిషుయ్లు జనసమూహమునకు వడిడ్ంచిరి 

వచనము 31 

అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా 

గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని వార్యబడియునన్ది గదా. 

నిరగ్మకాండము 24:7 => అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు 

యెహోవా చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 

నిరగ్మకాండము 24:8 => అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ 

సంగతులనిన్టి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 

లేవీయకాండము 17:11 => రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ 

పార్యశిచ్తత్ము చేయును. 

యిరిమ్యా 31:31 => ఇదిగో నేను ఇశార్యేలువారితోను యూదావారితోను కొర్తత్ నిబంధన చేయు 

దినములు వచుచ్చునన్వి; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

జెకరాయ్ 9:11 => మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రకత్మునుబటిట్ తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి 

చెరపటట్బడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను. 

మారుక్ 14:24 => అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా 

రకత్ము. 

లూకా 22:19 => పిమమ్ట ఆయన యొక రొటెట్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని విరిచి, 

వారికిచిచ్ ఇది మీ కొరకు ఇయయ్బడుచునన్ నా శరీరము; ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనుటకు దీనిని 

చేయుడని చెపెప్ను. 
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1 కొరిందీయులకు 11:25 => ఆ పర్కారమే భోజనమైన పిమమ్ట ఆయన పాతర్ను ఎతిత్కొని యీ 

పాతర్ నా రకత్మువలననైన కొర్తత్ నిబంధన; మీరు దీనిలోనిది తార్గునపుప్డెలల్ ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

హెబీర్యులకు 9:15 => ఈ హేతువుచేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధములనుండి 

విమోచనము కలుగుటకై ఆయన మరణము పొందినందున, పిలువబడిన వారు నితయ్మైన 

సావ్ సథ్య్ ము ను గూ రిచ్ న వా గాద్ న ము ను పొం దు ని మి తత్ ము ఆ య న కొర్ తత్  ని బం ధ న కు 

మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 9:16 => మరణశాసనమెకక్డ ఉండునో అకక్డ మరణశాసనము వార్సినవాని 

మరణము అవశయ్ము. 

హెబీర్యులకు 9:17 => ఆ శాసనమును వార్సినవాడు మరణము పొందితేనే అది చెలుల్ను; అది 

వార్సినవాడు జీవించుచుండగా అది ఎపుప్డైనను చెలుల్నా? 

హెబీర్యులకు 9:18 => ఇందుచేత మొదటి నిబంధన కూడ రకత్ము లేకుండ పర్తిషిఠ్ంపబడలేదు. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

హెబీర్యులకు 9:20 => దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రకత్మిదే అని చెపుప్చు, గర్ంథము 

మీదను పర్జలందరి మీదను పోర్కిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 9:21 => అదేవిధముగా గుడారము మీదను సేవాపాతర్లనిన్టి మీదను ఆ రకత్మును 

పోర్కిష్ంచెను.  
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హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 

హెబీర్యులకు 10:4 => ఏలయనగా ఎడల్ యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము పాపములను 

తీసివేయుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 10:5 => కాబటిట్ ఆయన ఈ లోకమందు పర్వేశించునపుప్డు ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు. 

బలియు అరప్ణయు నీవు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరమును అమరిచ్తివి. 

హెబీర్యులకు 10:6 => పూరణ్హోమములును పాపపరిహారారథ్బలులును నీకిషఠ్మైనవి కావు. 

హెబీర్యులకు 10:7 => అపుప్డు నేను గర్ంథపుచుటట్లో ననున్గూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము, దేవా, 

నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నంటిని. 

హెబీర్యులకు 10:8 => బలులు అరప్ణలు పూరణ్హోమములు పాపపరిహారారథ్బలులును నీవు 

కోరలేదనియు, అవి నీకిషఠ్మైనవి కావనియు పైని చెపిప్న తరువాత 

హెబీర్యులకు 10:9 => ఆయన నీ చితత్ము నెరవేరుచ్టకు ఇదిగో నేను వచిచ్యునాన్నని 

చెపుప్చునాన్డు. ఇవనిన్యు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న అరిప్ంపబడుచునన్వి. ఆ రెండవ దానిని 

సిథ్రపరచుటకు మొదటి దానిని కొటిట్వేయుచునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 10:10 => యేసుకీర్సుత్ యొకక్ శరీరము ఒకక్సారియే అరిప్ంపబడుటచేత ఆ 

చితత్మునుబటిట్ మనము పరిశుదధ్పరచబడి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 10:11 => మరియు పర్తి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను 

ఎనన్టికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అరిప్ంచుచు ఉండును. 

హెబీర్యులకు 10:12 => ఈయనయైతే పాపముల నిమితత్మై సదాకాలము నిలుచు ఒకక్ బలిని 

అరిప్ంచి, 

హెబీర్యులకు 10:13 => అపప్టినుండి తన శతుర్వులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా 

చేయబడువరకు కనిపెటుట్చు దేవుని కుడిపారశ్య్మున ఆసీనుడాయెను. 
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హెబీర్యులకు 10:14 => ఒకక్ అరప్ణచేత ఈయన పరిశుదధ్పరచబడు వారిని సదాకాలమునకు 

సంపూరుణ్లనుగా చేసియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 13:20 => గొఱఱ్ల గొపప్ కాపరియైన యేసు అను మన పర్భువును నితయ్మైన నిబంధన 

సంబంధమగు రకత్మునుబటిట్ మృతులలోనుండి లేపిన సమాధానకరత్యగు దేవుడు,  

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 5:15 => అయితే అపరాధము కలిగినటుట్ కృపావరము కలుగలేదు. ఎటల్నగా ఒకని 

అపరాధమువలన అనేకులు చనిపోయినయెడల మరియెకుక్వగా దేవుని కృపయు, యేసుకీర్సత్ను ఒక 

మనుషుయ్ని కృపచేతనైన దానమును అనేకులకు విసత్రించెను 

రోమీయులకు 5:19 => ఏలయనగా ఒక మనుషుయ్ని అవిధేయతవలన అనేకులు పాపులుగా ఏలాగు 

చేయబడిరో, ఆలాగే ఒకని విధేయతవలన అనేకులు నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. 

ఎఫెసీయులకు 1:7 => దేవుని కృపామహదైశవ్రయ్మునుబటిట్ ఆ పిర్యునియందు ఆయన రకత్మువలన 

మనకు విమోచనము, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగియునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:14 => ఆ కుమారునియందు మనకు విమోచనము, అనగా పాపక్షమాపణ 

కలుగుచునన్ది. 

కొలొసస్యులకు 1:20 => ఆయన సిలువ రకత్ముచేత సంధిచేసి, ఆయనదావ్రా సమసత్మును, అవి 

భూలోకమందునన్వైనను పరలోకమందునన్వైనను, వాటిననిన్టిని ఆయన దావ్రా తనతో 

సమాధానపరచుకొనవలెననియు తండిర్ అభీషట్మాయెను. 

హెబీర్యులకు 9:22 => మరియు ధరమ్శాసత్ర పర్కారము సమసత్ వసుత్వులును రకత్ముచేత 

శుదిధ్చేయబడుననియు, రకత్ము చిందింపకుండ పాపక్షమాపణ కలుగదనియు సామానయ్ముగా 

చెపప్వచుచ్ను. 
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హెబీర్యులకు 9:28 => ఆలాగుననే కీర్సుత్ కూడ అనేకుల పాపములను భరించుటకు ఒకక్సారే 

అరిప్ంపబడి, తనకొరకు కనిపెటుట్కొని యుండువారి రక్షణ నిమితత్ము పాపము లేకుండ రెండవసారి 

పర్తయ్క్షమగును. 

1 యోహాను 2:2 => ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమైయునాన్డు; మన పాపములకు 

మాతర్మే కాదు. సరవ్లోకమునకును శాంతికరమైయునాన్డు. 

పర్కటన 7:9 => అటుతరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, పర్తి జనములోనుండియు పర్తి 

వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆ యా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచిచ్, 

యెవడును లెకిక్ంపజాలని యొక గొపప్ సమూహము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్రములు 

ధరించుకొనన్వారై, ఖరూ జ్రపుమటట్లుచేత పటుట్కుని సింహాసనము ఎదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను 

నిలువబడి 

పర్కటన 7:14 => అందుకు నేను అయాయ్, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెపెప్ను వీరు 

మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు; గొఱఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపు 

చేసికొనిరి. 

లేవీయకాండము 3:17 => అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను నితయ్మైన కటట్డ. 

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

2 సమూయేలు 23:17 => పార్ణమునకు తెగించి పోయి తెచిచ్నవారి చేతి నీళుల్ తార్గుదునా? అని 

చెపిప్ తార్గనొలల్కుండెను. ఆ ముగుగ్రు బలాఢుయ్లు ఈ కారయ్ములు చేసిరి. 

కీరత్నలు 50:5 => బలయ్రప్ణచేత నాతో నిబంధన చేసికొనిన నా భకుత్లను నాయొదద్కు సమకూరుచ్డని 

మీది ఆకాశమును భూమిని పిలుచుచునాన్డు. 
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యెషయా 42:6 => గుర్డిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలోనుండి 

వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీగృహములోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును  

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.  

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

యోహాను 2:3 => దార్కాష్రసమైపోయినపుప్డు యేసు తలిల్ వారికి దార్కాష్రసము లేదని ఆయనతో 

చెపప్గా 

1 కొరిందీయులకు 15:3 => నాకియయ్బడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అపప్గించితిని. 

అదేమనగా, లేఖనముల పర్కారము కీర్సుత్ మన పాపముల నిమితత్ము మృతిపొందెను, సమాధి 

చేయబడెను, 

2 కొరిందీయులకు 3:6 => ఆయనే మముమ్ను కొర్తత్ నిబంధనకు, అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని 

ఆతమ్కే పరిచారకులమవుటకు మాకు సామరథ్య్ము కలిగించియునాన్డు. అక్షరము చంపును గాని ఆతమ్ 

జీవింపచేయును. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

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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హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 7:22 => ఆయన పశాచ్తాత్పపడడు అని యీయనతో చెపిప్నవానివలన పర్మాణ 

పూరవ్కముగా యాజకుడాయెను. 

హెబీర్యులకు 8:8 => అయితే ఆయన ఆకేష్పించి వారితో ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు పర్భువు ఇటల్నెను 

ఇదిగో యొక కాలము వచుచ్చునన్ది. అపప్టిలో ఇశార్యేలు ఇంటివారితోను యూదా ఇంటివారితోను 

నేను కొర్తత్నిబంధన చేయుదును 

హెబీర్యులకు 9:20 => దేవుడు మీకొరకు విధించిన నిబంధన రకత్మిదే అని చెపుప్చు, గర్ంథము 

మీదను పర్జలందరి మీదను పోర్కిష్ంచెను. 

హెబీర్యులకు 10:3 => అయితే ఆ బలులు అరిప్ంచుటచేత ఏటేట పాపములు జాఞ్పకమునకు 

వచుచ్చునన్వి 

హెబీర్యులకు 12:24 => కొర్తత్ నిబంధనకు మధయ్వరిత్యైన యేసునొదద్కును హేబెలుకంటె మరి 

శేర్షఠ్ముగ పలుకు పోర్క్షణ రకత్మునకును మీరు వచిచ్యునాన్రు. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

1 యోహాను 5:6 => నీళల్ దావ్రాను రకత్ము దావ్రాను వచిచ్న వాడు ఈయనే, అనగా యేసుకీర్సేత్. 

ఈయన నీళల్తో మాతర్మేగాక నీళల్తోను రకత్ముతోను వచెచ్ను. ఆతమ్ సతయ్ము గనుక సాక్షయ్మిచుచ్వాడు 

ఆతమ్యే. 

పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

వచనము 32 
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నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

కీరత్నలు 4:7 => వారి ధానయ్ దార్కాష్రసములు విసత్రించిన నాటి సంతోషముకంటె అధికమైన 

సంతోషము నీవు నా హృదయములో పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 104:15 => అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును 

సంతోషపెటుట్ దార్కాష్రసమును వారి మొగములకు మెరుగునిచుచ్ తైలమును నరుల హృదయమును 

బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుటిట్ంచుచునాన్డు  

యెషయా 24:9 => పాటలు పాడుచు మనుషుయ్లు దార్కాష్రసము తార్గరు పానము చేయువారికి 

మదయ్ము చేదాయెను 

యెషయా 24:10 => నిరాకారమైన పటట్ణము నిరూమ్లము చేయబడెను ఎవడును పర్వేశింపకుండ 

పర్తి యిలుల్ మూయబడియునన్ది. 

యెషయా 24:11 => దార్కాష్రసము లేదని పొలములలో జనులు కేకలు వేయుచునాన్రు 

సంతోషమంతయు అసత్మించెను దేశములో ఆనందము లేదు. 

మారుక్ 14:25 => నేను దేవుని రాజయ్ములో దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు దినమువరకు ఇకను 

దానిని తార్గనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:15 => అపుప్డాయన నేను శర్మపడక మునుపు మీతోకూడ ఈ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

మికిక్లి ఆశపడితిని. 

లూకా 22:16 => అది దేవుని రాజయ్ములో నెరవేరువరకు ఇక ఎనన్డును దాని భుజింపనని మీతో 

చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపిప్ 

లూకా 22:17 => ఆయన గినెన్ ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి మీరు దీనిని తీసికొని మీలో 

పంచుకొనుడి; 

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మతత్యి 18:20 => ఏలయనగా ఇదద్రు ముగుగ్రు నా నామమున ఎకక్డ కూడియుందురో అకక్డ 

నేను వారి మధయ్న ఉందునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:20 => నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని 

వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 

చెపెప్ను.  

కీరత్నలు 40:3 => తనకు సోత్తర్రూపమగు కొర్తత్గీతమును మన దేవుడు నా నోట నుంచెను. అనేకులు 

దాని చూచి భయభకుత్లుగలిగి యెహోవా యందు నమిమ్కయుంచెదరు.  

పరమగీతము 5:1 => నా సహోదరీ, పార్ణేశవ్రీ, నా ఉదాయ్నవనమునకు నేను ఏతెంచితిని నా 

జటామాంసిని నా గంధవరగ్ములను కూరుచ్కొనుచునాన్ను తేనెయు తేనెపటుట్ను భుజించుచునాన్ను 

కీష్రసహిత దార్కాష్రసము పానము చేయుచునాన్ను. నా సఖులారా, భుజించుడి లెసస్గా పానము 

చేయుడి సేన్హితులారా, పానము చేయుడి.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

జెఫనాయ్ 3:17 => నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్ ఉనాన్డు; ఆయన శకిత్మంతుడు, ఆయన మిముమ్ను 

రకిష్ంచును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకునన్ పేర్మనుబటిట్ 

శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హరిష్ంచును. 

జెకరాయ్ 9:17 => వారు ఎంతో కేష్మముగా ఉనాన్రు, ఎంతో సొగసుగా ఉనాన్రు; ధానయ్ముచేత 

యౌవనులును కొర్తత్ దార్కాష్రసముచేత యౌవన సతరీలును వృదిధ్నొందుదురు. 

లూకా 15:5 => అది దొరకినపుప్డు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసికొని యింటికి 

వచిచ్ తన సేన్హితులను పొరుగువారిని పిలిచి 

లూకా 15:6 => మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తపిప్పోయిన నా గొఱఱ్ దొరకినదని వారితో 

చెపుప్ను గదా. 

లూకా 15:23 => కొర్వివ్న దూడను తెచిచ్ వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము; 
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లూకా 15:24 => ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని చెపెప్ను; 

అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి. 

లూకా 15:25 => అపుప్డు అతని పెదద్ కుమారుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) 

వచుచ్చు ఇంటిదగగ్రకు రాగా, వాదయ్ములును నాటయ్మును జరుగుట విని 

లూకా 15:32 => మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుకత్మే; ఈ నీ తముమ్డు చనిపోయి తిరిగి 

బర్దికెను, తపిప్పోయి దొరకెనని అతనితో చెపెప్ను. 

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 17:13 => ఇపుప్డు నేను నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను; నా సంతోషము వారియందు 

పరిపూరణ్మగునటుల్ లోకమందు ఈ మాట చెపుప్చునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41 => పర్జలకందరికి కాక దేవునిచేత ముందుగా ఏరప్రచబడిన 

సాకుష్లకే, అనగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయనతో కూడ అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిన మాకే, ఆయన పర్తయ్క్షముగా కనబడునటుల్ అనుగర్హించెను. 

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. 

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. 
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పర్కటన 5:9 => ఆ పెదద్లు నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు యోగుయ్డవు, 

నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి వంశములోను, ఆ యా భాషలు మాటలాడు వారిలోను, 

పర్తి పర్జలోను, పర్తి జనములోను, దేవుని కొరకు మనుషుయ్లను కొని, 

పర్కటన 5:10 => మా దేవునికి వారిని ఒక రాజయ్ముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు 

భూలోకమందు ఏలుదురని కొర్తత్పాట పాడుదురు. 

పర్కటన 14:3 => వారు సింహాసనము ఎదుటను, ఆ నాలుగు జీవుల యెదుటను, పెదద్ల యెదుటను 

ఒక కొర్తత్ కీరత్న పాడుచునాన్రు; భూలోకములోనుండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది నాలుగు 

వేలమంది తపప్ మరి ఎవరును ఆ కీరత్న నేరుచ్కొనజాలరు. 

మతత్యి 13:43 => అపుప్డు నీతిమంతులు తమ తండిర్ రాజయ్ములో సూరుయ్నివలె తేజరిలుల్దురు. 

చెవులుగలవాడు వినునుగాక. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

యెషయా 25:6 => ఈ పరవ్తముమీద సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా సమసత్జనముల 

నిమితత్ము కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీదనునన్ దార్కాష్రసముతో విందుచేయును 

మూలుగుగల కొర్వివ్నవాటితో విందుచేయును మడిడ్మీది నిరమ్లమైన దార్కాష్రసముతో విందుచేయును.  

లూకా 12:32 => చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండిర్కి 

ఇషట్మైయునన్ది 

లూకా 22:18 => ఇకమీదట దేవుని రాజయ్ము వచుచ్వరకు నేను దార్కాష్రసము తార్గనని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:29 => గనుక నా తండిర్ నాకు రాజయ్మును నియమించినటుట్గా నా రాజయ్ములో నా 

బలల్యొదద్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని,  
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లూకా 22:30 => సింహాసనముల మీద కూరుచ్ండి ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములవారికి మీరు 

తీరుప్తీరుచ్టకై, నేనును మీకు రాజయ్మును నియమించుచునాన్ను. 

పర్కటన 7:17 => ఏలయనగా సింహాసనమధయ్మందుండు గొఱఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై, జీవజలముల 

బుగగ్లయొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కనున్లనుండి పర్తి బాషప్బిందువును 

తుడిచివేయును. 

సంఖాయ్కాండము 6:20 => తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

వాటిని అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  

సంఖాయ్కాండము 15:5 => ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:14 => ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను 

బాషాను పొటే ట్ళల్ను మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము 

దార్క్షలరసము.  

యెషయా 55:1 => దపిప్గొనినవారలారా, నీళల్యొదద్కు రండి రూకలు లేనివారలారా, మీరు వచిచ్ 

కొని భోజనము చేయుడి. రండి, రూకలు లేకపోయినను ఏమియు నియయ్కయే దార్కాష్రసమును పాలను 

కొనుడి.  

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

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. 

ఎఫెసీయులకు 2:6 => కీర్సుత్యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము దావ్రా అతయ్ధికమైన 

తన కృపామహదైశవ్రయ్మును రాబోవు యుగములలో కనుపరచు నిమితత్ము, 
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వచనము 33 

అందుకు పేతురు నీ విషయమై అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను ఎపుప్డును అభయ్ంతరపడనని 

ఆయనతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 81:1 => మనకు బలమైయునన్ దేవునికి ఆనందగానము చేయుడి యాకోబు దేవునిబటిట్ 

ఉతాస్హధవ్ని చేయుడి. 

కీరత్నలు 81:2 => కీరత్న యెతుత్డి గిలకతపెప్ట పటుట్కొనుడి సవ్రమండలమును మనోహరమైన 

సితారాను వాయించుడి. 

కీరత్నలు 81:3 => అమావాసయ్నాడు కొముమ్ ఊదుడి మనము పండుగ ఆచరించు దినమగు 

పునన్మనాడు కొముమ్ ఊదుడి. 

కీరత్నలు 81:4 => అది ఇశార్యేలీయులకు కటట్డ యాకోబు దేవుడు నిరణ్యించిన చటట్ము. 

మారుక్ 14:26 => అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవలకొండకు వెళిల్రి. 

ఎఫెసీయులకు 5:19 => ఒకనినొకడు కీరత్నలతోను సంగీతములతోను ఆతమ్ సంబంధమైన 

పాటలతోను హెచచ్రించుచు, మీ హృదయములలో పర్భువునుగూరిచ్ పాడుచు కీరిత్ంచుచు, 

ఎఫెసీయులకు 5:20 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పేరట సమసత్మునుగూరిచ్ తండిర్యైన దేవునికి 

ఎలల్పుప్డును కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, 

కొలొసస్యులకు 3:16 => సంగీతములతోను కీరత్నలతోను ఆతమ్సంబంధమైన పదయ్ములతోను 

ఒకనికి ఒకడు బోధించుచు, బుదిధ్ చెపుప్చు కృపాసహితముగా మీ హృదయములలో దేవునిగూరిచ్ 

గానము చేయుచు, సమసత్విధములైన జాఞ్నముతో కీర్సుత్ వాకయ్ము మీలో సమృదిధ్గా నివసింపనియుయ్డి. 

కొలొసస్యులకు 3:17 => మరియు మాటచేత గాని కిర్యచేత గాని, మీరేమి చేసినను పర్భువైన 

యేసుదావ్రా తండిర్యైన దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, సమసత్మును ఆయన పేరట చేయుడి. 

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 
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లూకా 22:39 => వారు పర్భువా, ఇదిగో ఇకక్డ రెండు కతుత్లునన్వనగా--చాలునని ఆయన వారితో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 14:31 => అయినను నేను తండిర్ని పేర్మించుచునాన్నని లోకము తెలిసికొనునటుల్ తండిర్ 

నాకు ఆజాఞ్పించినది నెరవేరుచ్టకు నేనీలాగు చేయుచునాన్ను. లెండి, యికక్డనుండి వెళుల్దము. 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

నిరగ్మకాండము 12:22 => మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళె ల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని 

ముంచి, దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళె ల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. 

తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 

1 రాజులు 11:7 => సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు 

అను అమోమ్నీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూషలేము ఎదుటనునన్ కొండమీద బలిపీఠములను 

కటిట్ంచెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 16:9 => ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త 

కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ సంభాషణ చేయుడి. 

కీరత్నలు 18:49 => అందువలన యెహోవా, అనయ్జనులలో నేను నినున్ ఘనపరచెదను నీ నామకీరత్న 

గానము చేసెదను. 

కీరత్నలు 113:1 => యెహోవాను సుత్తించుడి యెహోవా సేవకులారా, ఆయనను సుత్తించుడి. 

యెహోవా నామమును సుత్తించుడి. 
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యెషయా 30:29 => రాతిర్యందు పండుగ నాచరించునటుల్గా మీరు సంగీతము పాడుదురు. 

ఇశార్యేలునకు ఆశర్యదురగ్మైన యెహోవాయొకక్ పరవ్తమునకు పిలల్నగోర్వి నాదముతో పర్యాణము 

చేయువారికి కలుగునటిట్ హృదయసంతోషము కలుగును.  

మతత్యి 21:1 => తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెటల్ కొండదగగ్ర ఉనన్ బేతప్గేకు 

వచిచ్నపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

మారుక్ 11:1 => వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ 

అను గార్మములకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:12 => అపుప్డు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి 

యెరూషలేమునకు తిరిగివెళిల్రి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశార్ంతిదినమున నడవదగినంత 

సమీపమున ఉనన్ది, 

యాకోబు 5:13 => మీలో ఎవనికైనను శర్మ సంభవించెనా? అతడు పార్రథ్న చేయవలెను; 

ఎవనికైనను సంతోషము కలిగెనా? అతడు కీరత్నలు పాడవలెను. 

వచనము 34 

యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 11:6 => మరియు నా విషయమై అభయ్ంతరపడనివాడు ధనుయ్డని యుతత్రమిచెచ్ను. 

మతత్యి 24:9 => అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము 

నిమితత్ము సకల జనములచేత దేవ్షింపబడుదురు. 

మతత్యి 24:10 => అనేకులు అభయ్ంతరపడి, యొకనినొకడు అపప్గించి యొకనినొకడు దేవ్షింతురు. 

మారుక్ 14:27 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి మీరందరు అభయ్ంతరపడెదరు; గొఱఱ్ల కాపరిని 

కొటుట్దును; గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని వార్యబడియునన్ది గదా. 
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మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

యోబు 6:15 => నా సేన్హితులు ఎండిన వాగువలెను మాయమైపోవు జలపర్వాహములవలెను 

నమమ్కూడని వారైరి. 

యోబు 6:16 => మంచుగడ డ్లుండుటవలనను హిమము వాటిలో పడుటవలనను అవి మురికిగా 

కనబడును 

యోబు 6:17 => వేసవి రాగానే అవి మాయమైపోవును వెటట్ కలుగగానే అవి తమ సథ్లమును విడిచి 

ఆరిపోవును. 

యోబు 6:18 => వాటి నీళుల్ పర్వహించు దారి తిర్పప్బడును, ఏమియు లేకుండ అవి యింకిపోవును. 

యోబు 6:19 => సమూహముగా పర్యాణము చేయు తేమా వరత్కులు వాటిని వెదకుదురు షేబ 

వరత్కులు వాటికొరకు కనిపెటుట్దురు. 
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యోబు 6:20 => వారు వాటిని నమిమ్నందుకు అవమానమొందుదురు వాటి చేరువకు వచిచ్ 

కలవరపడుదురు. 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 6:22 => ఏమైన దయచేయుడని నేను మిముమ్నడిగితినా? మీ ఆసిత్లోనుండి నాకొరకు 

బహుమానమేమైన తెమమ్ని యడిగితినా? 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 

యోబు 19:14 => నా బంధువులు నాయొదద్కు రాకయునాన్రు నా పార్ణసేన్హితులు ననున్ 

మరచిపోయి యునాన్రు. 

యోబు 19:15 => నా యింటి దాస దాసీ జనులు ననున్ అనుయ్నిగా ఎంచెదరు నేను వారి దృషిట్కి 

పరదేశినై యునాన్ను. 

యోబు 19:16 => నేను నా పనివాని పిలువగా వాడేమి పలుకకుండనునాన్డు నేను వాని 

బతిమాలవలసి వచెచ్ను. 

కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 88:18 => నా పిర్యులను సేన్హితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియునాన్వు చీకటియే 

నాకు బంధువరగ్మాయెను.  

విలాపవాకయ్ములు 1:19 => నా విటకాండర్ను నేను పిలువనంపగా వారు ననున్ మోసపుచిచ్రి నా 

యాజకులును నా పెదద్లును పార్ణసంరక్షణకై ఆహారము వెదకపోయి పటట్ణములో పార్ణము 

విడిచినవారైరి.  
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యెహెజేక్లు 34:5 => కాబటిట్ కాపరులు లేకయే అవి చెదరిపోయెను, చెదరిపోయి సకల అడవి 

మృగములకు ఆహారమాయెను. 

యెహెజేక్లు 34:6 => నా గొఱఱ్లు పరవ్తములనిన్టిమీదను ఎతత్యిన పర్తి కొండమీదను 

తిరుగులాడుచునన్వి , నా గొఱఱ్లు భూమియందంతట చెదరిపోయినను వాటినిగూరిచ్ 

విచారించువాడొకడును లేడు, వెదకువాడొకడును లేడు. 

2 సమూయేలు 17:2 => నేను అతనిమీద పడి అతని బెదరించినయెడల అతనియొదద్నునన్ 

జనులందరు పారిపోదురు; రాజును మాతర్ము హతముచేసి జనులందరిని నీతటుట్ తిర్పెప్దను; 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

మతత్యి 5:30 => నీ కుడిచెయియ్ నినన్భయ్ంతరపరచినయెడల దాని నరికి నీయొదద్నుండి 

పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరకములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు 

పర్యోజనకరము గదా. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మారుక్ 1:2 => ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము 

సిదధ్పరచును. 

మారుక్ 2:20 => పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ 

దినములలోనే వారుపవాసము చేతురు. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 16:1 => మీరు అభయ్ంతరపడకుండవలెనని యీ మాటలు మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 
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వచనము 35 

పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని చెపప్ననెను; అదే 

పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 9:10 => మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ 

మాట మనసుస్న ఉంచుకొనిరి. 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:34 => వారు ఈ మాటలలో ఒకటైనను గర్హింపలేదు; ఈ సంగతి వారికి 

మరుగుచేయబడెను గనుక ఆయన చెపిప్న సంగతులు వారికి బోధపడలేదు. 
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మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మతత్యి 28:7 => తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు 

ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెపిప్తిననెను. 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళిల్రి. 

మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 

మారుక్ 16:7 => మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

యోహాను 21:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్తీరమున శిషుయ్లకు మరల తనున్ 

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 

యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళిల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

యోహాను 21:4 => సూరోయ్దయమగుచుండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన యేసు అని 

శిషుయ్లు గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 
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యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

యోహాను 21:8 => దరి యించుమించు ఇనూన్రు మూరల దూరమునన్ందున తకిక్న శిషుయ్లు 

చేపలుగల వల లాగుచు ఆ చినన్ దోనెలో వచిచ్రి. 

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

యోహాను 21:10 => యేసు మీరిపుప్డు పటిట్న చేపలలో కొనిన్ తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 21:11 => సీమోను పేతురు దోనె ఎకిక్ వలను దరికి లాగెను; అది నూట ఏబది మూడు 

గొపప్ చేపలతో నిండియుండెను; 

యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

యోహాను 21:13 => యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను తీసికొని వారికి పంచిపెటెట్ను. ఆలాగే చేపలనుకూడ 

పంచిపెటెట్ను. 

యోహాను 21:14 => యేసు మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత శిషుయ్లకు పర్తయ్క్షమైనది యిది 

మూడవసారి. 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

వచనము 36 
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అంతట యేసు వారితోకూడ గెతేస్మనే అనబడిన చోటికి వచిచ్ నేను అకక్డికి వెళిల్ పార్రథ్నచేసి 

వచుచ్వరకు మీరికక్డ కూరుచ్ండుడని శిషుయ్లతో చెపిప్ 

మారుక్ 14:29 => అందుకు పేతురు అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో 

చెపప్గా 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

యోహాను 13:36 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నీవెకక్డికి వెళుల్చునాన్వని ఆయనను అడుగగా 

యేసు నేను వెళుల్చునన్చోటికి నీవిపుప్డు నావెంట రాలేవుగాని, తరువాత వచెచ్దవని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:37 => అందుకు పేతురు పర్భువా, నేనెందుకు ఇపుప్డు నీ వెంట రాలేను? నీకొరకు 

నా పార్ణము పెటుట్దునని ఆయనతో చెపప్గా 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 21:15 => 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. 

కీరత్నలు 17:5 => నీ మారగ్ములయందు నా నడకలను సిథ్రపరచుకొని యునాన్ను. నాకు కాలు 

జారలేదు. 

కీరత్నలు 119:116 => నేను బర్దుకునటుల్ నీ మాటచొపుప్న ననున్ ఆదుకొనుము నా ఆశ భంగమై 

నేను సిగుగ్నొందకయుందును గాక. 

కీరత్నలు 119:117 => నాకు రక్షణ కలుగునటుల్ నీవు ననున్ ఉదధ్రింపుము అపుప్డు నీ కటట్డలను 

నితయ్ము లక్షయ్ము చేసెదను. 
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సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 16:19 => గరివ్షు ఠ్లతో దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనుటకంటె దీనమనసుస్ కలిగి దీనులతో 

పొతుత్చేయుట మేలు. 

సామెతలు 20 :6 => దయచూపు వానిని కలిసికొనుట అనేకులకు తటసిథ్ంచును 

నముమ్కొనదగినవాడు ఎవరికి కనబడును? 

సామెతలు 28:25 => పేరాస గలవాడు కలహమును రేపును యెహోవాయందు నమమ్కముంచువాడు 

వరిధ్లుల్ను. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 12:10 => సహోదర పేర్మ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగము గలవారై, 

ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొపప్గా ఎంచుకొనుడి. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3 => కక్షచేతనైనను వృథాతిశయముచేతనైనను ఏమియు చేయక, వినయమైన 

మనసుస్ గలవారై యొకనినొకడు తనకంటె యోగుయ్డని యెంచుచు 

1 పేతురు 5:5 => చినన్లారా, మీరు పెదద్లకు లోబడియుండుడి; మీరందరు ఎదుటివానియెడల 

దీనమనసుస్ అను వసత్రము ధరించుకొని మిముమ్ను అలంకరించుకొనుడి; దేవుడు అహంకారులను 

ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగర్హించును. 

1 పేతురు 5:6 => దేవుడు తగిన సమయమందు మిముమ్ను హెచిచ్ంచునటుల్ ఆయన 

బలిషఠ్మైనచేతికిర్ంద దీనమనసుక్లై యుండుడి.  

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 
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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. 

మతత్యి 13:21 => అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, 

వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభయ్ంతరపడును. 

మతత్యి 14:28 => పేతురు పర్భువా, నీవే అయితే నీళల్మీద నడిచి నీయొదద్కు వచుచ్టకు నాకు 

సెలవిమమ్ని ఆయనతో అనెను. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

యోహాను 18:17 => దావ్రమునొదద్ కావలియునన్ యొక చినన్ది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుయ్ని 

శిషుయ్లలో ఒకడవు కావా? అని చెపప్గా అతడు కాననెను. 

రోమీయులకు 11:18 => నీవు అతిశయించితివా, వేరు నినున్ భరించుచునన్దిగాని నీవు వేరును 

భరించుట లేదు. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 1:10 => ఇందువలన దేవునికి మహిమయు సోత్తర్మును కలుగునటుల్, మీరు 

యేసుకీర్సుత్వలననైన నీతిఫలములతో నిండికొనిన  

వచనము 37 

పేతురును జెబెదయి యిదద్రు కుమారులను వెంటబెటుట్కొని పోయి, దుఃఖపడుటకును 

చింతాకార్ంతుడగుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 
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మారుక్ 14:31 => అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్నే చెపప్ననెను. అటుల్ వారందరు ననిరి. 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 కొరిందీయులకు 11:23 => నేను మీకు అపప్గించినదానిని పర్భువు వలన పొందితిని. పర్భువైన 

యేసు తాను అపప్గింపబడిన రాతిర్ యొకరొటెట్ను ఎతిత్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి 

వచనము 38 
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అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ 

నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 20:23 => ఆయన మీరు నా గినెన్లోనిది తార్గుదురు గాని నా కుడివైపునను నా 

యెడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నా వశమునలేదు; నా తండిర్చేత ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో వారికే 

అది దొరకునని చెపెప్ను. 

సామెతలు 28:14 => నితయ్ము భయము గలిగి పర్వరిత్ంచువాడు ధనుయ్డు హృదయమును 

కఠినపరచుకొనువాడు కీడులో పడును. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:12 => కాగా నా పిర్యులారా, మీరెలల్పుప్డును విధేయులైయునన్ పర్కారము, 

నాయెదుట ఉనన్పుప్డు మాతర్మే గాక మరి యెకుక్వగా నేను మీతో లేని యీ కాలమందును, 

భయముతోను వణకుతోను మీ సొంతరక్షణను కొనసాగించుకొనుడి. 

1 పేతురు 1:17 => పక్షపాతము లేకుండ కిర్యలనుబటిట్ పర్తివానిని తీరుప్ తీరుచ్వాడు తండిర్ అని 

మీరాయనకు పార్రథ్న చేయుచునాన్రు గనుక మీరు పరదేశులై యునన్ంతకాలము భయముతో 

గడుపుడి.  

మతత్యి 20:24 => తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఈ మాట విని ఆ యిదద్రు సహోదరులమీద 

కోపపడిరి 
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నిరగ్మకాండము 19:8 => అందుకు పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్నదంతయు చేసెదమని యేకముగా 

ఉతత్రమిచిచ్రి. అపుప్డు మోషే తిరిగివెళిల్ పర్జల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 26:51 => ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉనన్వారిలో ఒకడు చెయియ్ చాచి, కతిత్ దూసి 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని చెవి తెగనరికెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

యోహాను 11:16 => అందుకు దిదుమ అనబడిన తోమా ఆయనతో కూడ చనిపోవుటకు మనమును 

వెళుల్దమని తనతోడి శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

యోహాను 13:8 => పేతురు నీవెనన్డును నా పాదములు కడుగరాదని ఆయనతో అనెను. అందుకు 

యేసు నేను నినున్ కడుగనియెడల నాతో నీకు పాలు లేదనెను. 

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. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

వచనము 39 

కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి తొలగిపోనిముమ్, 

అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 14:32 => వారు గెతేస్మనే అనబడిన చోటునకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన నేను పార్రథ్నచేసి 

వచుచ్వరకు మీరికక్డ కూరుచ్ండుడని తన శిషుయ్లతో చెపిప్ 
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మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

లూకా 22:39 => వారు పర్భువా, ఇదిగో ఇకక్డ రెండు కతుత్లునన్వనగా--చాలునని ఆయన వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళిల్రి. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళిల్ మోకాళూ ల్ని 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 
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యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:9 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొటుట్కొనలేదని ఆయన 

చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ ఈలాగు చెపెప్ను. 

యోహాను 18:10 => సీమోను పేతురునొదద్ కతిత్ యుండినందున అతడు దానిని దూసి, 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ అతని కుడిచెవి తెగనరికెను. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

Page  of 3487 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

కీరత్నలు 40:13 => యెహోవా, దయచేసి ననున్ రకిష్ంచుము యెహోవా, నా సహాయమునకు తవ్రగా 

రముమ్. 

మతత్యి 6:6 => నీవు పార్రథ్న చేయునపుప్డు, నీ గదిలోనికి వెళిల్ తలుపు వేసి, రహసయ్మందునన్ నీ 

తండిర్కి పార్రథ్న చేయుము; అపుప్డు రహసయ్మందు చూచు నీ తండిర్ నీకు పర్తిఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 14:23 => ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, పార్రథ్న చేయుటకు ఏకాంతముగా 

కొండయెకిక్ పోయి, సాయంకాలమైనపుప్డు ఒంటరిగా ఉండెను. 
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లూకా 9:18 => ఒకపుప్డాయన ఒంటరిగా పార్రథ్న చేయుచుండగా ఆయన శిషుయ్లు ఆయనయొదద్ 

ఉండిరి. నేనెవడనని జనసమూహములు చెపుప్కొనుచునాన్రని ఆయన వారినడుగగా 

వచనము 40 

ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక గడియయైనను నాతోకూడ 

మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 4:18 => యేసు గలిలయ సముదర్తీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని 

సహోదరుడైన అందెర్య అను ఇదద్రు సహోదరులు సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు 

జాలరులు. 

మతత్యి 4:21 => ఆయన అకక్డనుండి వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన 

యోహాను అను మరి యిదద్రు సహోదరులు తమ తండిర్యైన జెబెదయియొదద్ దోనెలో తమ వలలు 

బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను. 

మతత్యి 17:1 => ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన 

యోహానును వెంటబెటుట్కొని యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారియెదుట 

రూపాంతరము పొందెను. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మారుక్ 5:37 => పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి 

ఎవరినైనను తన వెంబడి రానియయ్క 

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

మారుక్ 14:34 => అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; 

మీరికక్డ ఉండి మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 
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లూకా 22:44 => అపుప్డు పరలోకమునుండి యొక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను 

బలపరచెను.  

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  
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యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 

లూకా 9:28 => ఈ మాటలు చెపిప్నది మొదలుకొని రమారమి యెనిమిది దినములైన తరువాత, 

ఆయన పేతురును యోహానును యాకోబును వెంటబెటుట్కొని, పార్రథ్న చేయుటకు ఒక కొండ యెకెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:1 => పగలు మూడుగంటలకు పార్రథ్న కాలమున పేతురును యోహానును 

దేవాలయమునకు ఎకిక్ వెళుల్చుండగా, 

ఫిలిపీప్యులకు 2:26 => అతడు రోగి యాయెనని మీరు వింటిరి గనుక అతడు మిముమ్నందరిని 

చూడ మిగుల అపేక్షగలవాడై విచారపడుచుండెను. 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

1 పేతురు 1:6 => ఇందువలన మీరు మికిక్లి ఆనందించుచునాన్రు గాని అవసరమునుబటిట్ 

నానావిధములైన శోధనలచేత, పర్సుత్తమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచునన్ది. 

వచనము 41 

మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ సిదధ్మే గాని శరీరము 

బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

యోబు 6:2 => నా దుఃఖము చకక్గా తూచబడును గాక దాని సరిచూచుటకై నాకు వచిచ్న ఆపద 

తార్సులో పెటట్బడును గాక. 
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యోబు 6:3 => ఆలాగున చేసినయెడల నా విపతుత్ సముదర్ముల ఇసుకకనన్ బరువుగా కనబడును. 

అందువలన నేను నిరరథ్కమైన మాటలు పలికితిని. 

యోబు 6:4 => సరవ్శకుత్డగు దేవుని అంబులు నాలో చొచెచ్ను వాటి విషమును నా ఆతమ్ పానము 

చేయుచునన్ది దేవుని భీకరకారయ్ములు నాతో యుదధ్ము చేయుటకై పంకుత్లు తీరుచునన్వి. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

కీరత్నలు 88:2 => నా పార్రథ్న నీ సనిన్ధిని చేరును గాక నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము 

కీరత్నలు 88:3 => నేను ఆపదలతో నిండియునాన్ను నా పార్ణము పాతాళమునకు 

సమీపించియునన్ది. 

కీరత్నలు 88:4 => సమాధిలోనికి దిగువారిలో నేనొకనిగా ఎంచబడితిని. నేను తార్ణలేనివానివలె 

అయితిని. 

కీరత్నలు 88:5 => చచిచ్నవారిలో విడువబడినవాడనైతిని నేను సమాధిలో పడియునన్ హతులలో 

ఒకనివలె అయితిని నీవిక సమ్రింపనివారివలె అయితిని వారు నీచేతిలోనుండి తొలగిపోయియునాన్రు 

గదా. 

కీరత్నలు 88:6 => అగాధమైన గుంటలోను చీకటిగల చోటల్లోను అగాధ జలములలోను నీవు ననున్ 

పరుండబెటిట్యునాన్వు. 

కీరత్నలు 88:7 => నీ ఉగర్త నామీద బరువుగా నునన్ది నీ తరంగములనిన్యు ననున్ ముంచుచునన్వి. 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

కీరత్నలు 88:15 => బాలయ్మునుండి నేను బాధపడి చావునకు సిదధ్మైతిని నీవు పెటుట్ భయముచేత 

నేను కలవరపడుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 88:16 => నీ కోపాగిన్ నా మీదికి పొరిల్యునన్ది నీ మహా భయములు ననున్ 

సంహరించియునన్వి. 
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కీరత్నలు 116:3 => మరణబంధములు ననున్ చుటుట్కొనియుండెను పాతాళపు వేదనలు ననున్ 

పటుట్కొనియుండెను శర్మయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను.  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

రోమీయులకు 8:32 => తన సొంతకుమారుని అనుగర్హించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు 

ఆయనను అపప్గించినవాడు ఆయనతో పాటు సమసత్మును మనకెందుకు అనుగర్హింపడు? 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 

గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 
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1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 

లేవీయకాండము 2:4 => నీవు పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, 

పొంగనిదియునైన గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని 

కావలెను. 

లేవీయకాండము 3:14 => తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని 

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. 

యోబు 7:11 => కావున నేను నా నోరు మూసికొనను నా ఆతమ్ వేదనకొలది నేను మాటలాడెదను నా 

మనోవేదననుబటిట్ మూలుగ్చుండెదను. 

యోబు 15:24 => శర్మయు వేదనయు వానిని బెదరించును. యుదధ్ము చేయుటకు సిదధ్పడిన రాజు 

శతుర్వుని పటుట్కొనునటుల్ అవి వానిని పటుట్కొనును. 

యోబు 21:4 => నేను మనుషుయ్ని గురించి మొఱఱ్పెటుట్కొనాన్నా? లేదు గనుక నేను ఏల 

ఆతురపడకూడదు? 

కీరత్నలు 6:3 => నా పార్ణము బహుగా అదరుచునన్ది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక 

యుందువు? 

కీరత్నలు 13:2 => ఎంతవరకు నా మనసుస్లో నేను చింతపడుదును? ఎంతవరకు నా 

హృదయములో పగలంతయు దుఃఖాకార్ంతుడనై యుందును? ఎంతవరకు నాశతుర్వు నామీద తనున్ 

హెచిచ్ంచుకొనును?  

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 
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కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 55:4 => నా గుండె నాలో వేదన పడుచునన్ది మరణభయము నాలో పుటుట్చునన్ది 

కీరత్నలు 57:6 => నా అడుగులను చికిక్ంచుకొనుటకై వారు వలయొడిడ్రి నా పార్ణము 

కుర్ంగియునన్ది. నా యెదుట గుంటతర్వివ్ దానిలో తామేపడిరి. (సెలా.) 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 102:4 => ఎండదెబబ్కు వాడిన గడిడ్వలె నా హృదయము వాడిపోయియునన్ది భోజనము 

చేయుటకే నేను మరచిపోవుచునాన్ను. 

పరమగీతము 5:3 => నేను వసత్రము తీసివేసితిని నేను మరల దాని ధరింపనేల? నా పాదములు 

కడుగుకొంటిని నేను మరల వాటిని మురికి చేయనేల?  

యోనా 4:9 => అపుప్డు దేవుడు ఈ సొరచెటుట్ను గురించి నీవు కోపించుట నాయ్యమా? అని 

యోనాను అడుగగా యోనా పార్ణము పోవునంతగా కోపించుట నాయ్యమే అనెను. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మారుక్ 14:33 => పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల 

విభార్ంతినొందుటకును చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 
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యోహాను 13:21 => యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆతమ్లో కలవరపడి మీలో ఒకడు ననున్ 

అపప్గించునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని రూఢిగా చెపెప్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

వచనము 42 

మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట 

సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

ఆదికాండము 17:3 => అబార్ము సాగిలపడియుండగా దేవుడతనితో మాటలాడి ఇదిగో నేను 

నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసియునాన్ను; 

సంఖాయ్కాండము 14:5 => మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:22 => వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు 

పాపము చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:16 => దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను 

నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత 

కనబడెను. అపుప్డు దావీదును పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 
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యెహెజేక్లు 1:28 => వరష్ కాలమున కనబడు ఇందర్ ధనుసుస్యొకక్ తేజసుస్వలె దాని చుటుట్నునన్ 

తేజసుస్ కనబడెను. ఇది యెహోవా పర్భావ సవ్రూప దరశ్నము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో 

మాటలాడు ఒకని సవ్రము నాకు వినబడెను. 

లూకా 17:16 => గొపప్ శబద్ముతో దేవుని మహిమపరచుచు, తిరిగివచిచ్ ఆయనకు 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచు, ఆయన పాదములయొదద్ సాగిలపడెను; వాడు సమరయుడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25 => పేతురు లోపలికి రాగా కొరేన్లి అతనిని ఎదురొక్ని అతని 

పాదములమీద పడి నమసాక్రము చేసెను. 

పర్కటన 19:10 => అందుకు నేను అతనికి నమసాక్రము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట 

సాగిలపడగా అతడు వదుద్ సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము చెపుప్ నీ సహోదరులతోను 

సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రము చేయుము. యేసునుగూరిచ్న సాక్షయ్ము పర్వచనసారమని 

(మూల భాషలో - పర్వచన ఆతమ్యని) నాతో చెపెప్ను 

మారుక్ 14:35 => కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి 

తొలగిపోవలెనని పార్రిథ్ంచుచు 

మారుక్ 14:36 => నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగించుము; అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 

లూకా 22:41 => ఆ చోటు చేరి ఆయన వారితో మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ పార్రథ్న 

చేయుడని చెపిప్ 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళిల్ మోకాళూ ల్ని 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 
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యోహాను 11:41 => అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కనున్లు పైకెతిత్ తండీర్, నీవు నా 

మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను. 

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

మతత్యి 24:24 => అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడిన వారిని 

సహితము మోసపరచుటకై గొపప్ సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు. 

మారుక్ 13:22 => ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల 

ఏరప్రచబడినవారిని మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

2 సమూయేలు 15:26 => దానిని తన నివాససాథ్నమును నాకు చూపించును; నీయందు నాకిషట్ము 

లేదని ఆయన సెలవిచిచ్నయెడల ఆయన చితత్ము, నీ దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ నాయెడల 

జరిగించుమని నేను చెపుప్దునని పలికి 

యోహాను 5:30 => నా అంతట నేనే ఏమియు చేయలేను; నేను వినునటుల్గా తీరుప్ తీరుచ్చునాన్ను. 

ననున్ పంపినవాని చితత్పర్కారమే చేయగోరుదును గాని నా యిషట్పర్కారము చేయగోరను గనుక నా 

తీరుప్ నాయ్యమైనది. 

యోహాను 6:38 => తండిర్ నాకు అనుగర్హించువారందరును నాయొదద్కు వతుత్రు; నాయొదద్కు 

వచుచ్వానిని నేనెంతమాతర్మును బయటికి తోర్సివేయను. 

యోహాను 12:28 => తండీర్, నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట నేను దానిని 

మహిమపరచితిని, మరల మహిమపరతును అని యొక శబద్ము ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

యోహాను 14:31 => అయినను నేను తండిర్ని పేర్మించుచునాన్నని లోకము తెలిసికొనునటుల్ తండిర్ 

నాకు ఆజాఞ్పించినది నెరవేరుచ్టకు నేనీలాగు చేయుచునాన్ను. లెండి, యికక్డనుండి వెళుల్దము. 
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రోమీయులకు 15:1 => కాగా బలవంతులమైన మనము, మనలను మనమే సంతోషపరచుకొనక, 

బలహీనుల దౌరబ్లయ్ములను భరించుటకు బదుధ్లమైయునాన్ము. 

రోమీయులకు 15:2 => తన పొరుగువానికి కేష్మాభివృదిధ్ కలుగునటుల్ మనలో పర్తివాడును మేలైన 

దానియందు అతనిని సంతోషపరచవలెను. 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

ఆదికాండము 22:7 => ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; 

అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి 

గొఱఱ్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 

లేవీయకాండము 9:24 => యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళిల్ బలిపీఠము మీదనునన్ 

దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి 

సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 16:45 => క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా 

వారు సాగిలపడిరి. 

సంఖాయ్కాండము 20:6 => అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజము ఎదుటనుండి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రములోనికి వెళిల్ సాగిలపడగా యెహోవా మహిమ వారికి కనబడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 3:26 => యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి 

వినకపోయెను. మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో 

మాటలాడవదుద్. 

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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నెహెమాయ్ 8:6 => ఎజార్ మహా దేవుడైన యెహోవాను సుత్తింపగా జనులందరు తమచేతులెతిత్ ఆమేన  

ఆమేన  అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు వంచుకొని యెహోవాకు నమసక్రించిరి. 

యోబు 1:20 => అపుప్డు యోబు లేచి తన పై వసత్రమును చింపుకొని తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని 

నేలమీద సాషాట్ంగపడి నమసాక్రము చేసి ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 20:1 => ఆపతాక్లమందు యెహోవా నీకుతత్రమిచుచ్ను గాక యాకోబు దేవుని నామము 

నినున్ ఉదధ్రించును గాక. 

కీరత్నలు 31:14 => యెహోవా, నీయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీవే నా దేవుడవని నేను 

అనుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 42:6 => నా దేవా, నా పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున యొరాద్ను 

పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండనుండియు నేను నినున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

యెషయా 50:5 => పర్భువగు యెహోవా నా చెవికి విను బుదిధ్ పుటిట్ంపగా నేను ఆయనమీద 

తిరుగుబాటు చేయలేదు వినకుండ నేను తొలగిపోలేదు.  

యెహెజేక్లు 46:2 => అధిపతి బయట మంటపమునకు పోవుమారగ్ముగా పర్వేశించి, గుమమ్పు 

దావ్రబంధముల దగగ్ర నిలువబడగా, యాజకులు దహనబలిపశువులను సమాధానబలిపశువులను 

అతనికి సిదధ్పరచవలెను ; అతడు గుమమ్ముదగగ్ర నిలువబడి ఆరాధనచేసిన తరువాత 

వెలుపలికిపోవును, అయితే సాయంకాలము కాకమునుపే గుమమ్ము మూయకూడదు. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

Page  of 3500 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 26:36 => అంతట యేసు వారితోకూడ గెతేస్మనే అనబడిన చోటికి వచిచ్ నేను అకక్డికి వెళిల్ 

పార్రథ్నచేసి వచుచ్వరకు మీరికక్డ కూరుచ్ండుడని శిషుయ్లతో చెపిప్ 

మారుక్ 10:38 => యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది 

తార్గుటయైనను, నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా 

వారు మాచేత అగుననిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25 => అయితే మధయ్రాతిర్వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి పార్రిథ్ంచుచు 

కీరత్నలు పాడుచునుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:21 => అతడు ఒపప్క దేవుని చితత్మైతే మీయొదద్కు తిరిగివతుత్నని చెపిప్, 

వారియొదద్ సెలవు పుచుచ్కొని, ఓడ యెకిక్ ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 

1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

పర్కటన 14:10 => ఏమియు కలపబడకుండ దేవుని ఉగర్తపాతర్లో పోయబడిన దేవుని కోపమను 

మదయ్మును వాడు తార్గును. పరిశుదధ్ దూతల యెదుటను గొఱఱ్పిలల్ యెదుటను అగిన్గంధకములచేత 

వాడు బాధింపబడును. 

వచనము 43 
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తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు భారముగా ఉండెను. 

మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

మతత్యి 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  

మారుక్ 14:37 => మరల ఆయన వచిచ్ వారు నిదిర్ంచుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు 

నిదిర్ంచుచునాన్వా? ఒకక్ గడియయైనను మేలుకొని యుండలేవా? 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 9:33 => పొర్దుద్న సూరుయ్డు ఉదయింపగానే నీవు తవ్రగా లేచి పటట్ణముమీద 

పడవలెను. అపుప్డు అతడును అతనితోనునన్ జనులును నీయొదద్కు బయలుదేరి వచుచ్చుండగా నీవు 

సమయము చూచి వారియెడల పర్వరిత్ంపవచుచ్నని వరత్మానము చేసెను. 

1 సమూయేలు 26:15 => అందుకు దావీదు నీవు మగవాడవు కావా? ఇశార్యేలీయులలో నీ 

వంటివాడెవడు? నీకు యజమానుడగు రాజునకు నీవెందుకు కాపు కాయకపోతివి? నీకు 

యజమానుడగు రాజును సంహరించుటకు జనులలో ఒకడు చేరువకు వచెచ్నే; 
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1 సమూయేలు 26:16 => నీ పర్వరత్న అనుకూలము కాదు, నీవు శిక్షకు పాతుర్డవే; యెహోవా చేత 

అభిషేకము నొందిన నీ యేలినవానికి నీవు రక్షకముగా నుండలేదు; యెహోవా జీవముతోడు నీవు 

మరణశిక్షకు పాతుర్డవు. రాజుయొకక్ యీటె యెకక్డనునన్దో చూడుము, అతని తలగడ యొదద్నునన్ 

నీళల్బుడిడ్ యెకక్డనునన్దో చూడుము అని పలికెను. 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

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. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

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 26:38 => అపుప్డు యేసు మరణమగునంతగా నా పార్ణము బహు దుఃఖములో 

మునిగియునన్ది; మీరు ఇకక్డ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 
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లూకా 18:39 => ఊరకుండుమని ముందర నడుచుచుండినవారు వానిని గదిద్ంచిరి గాని, వాడు 

మరి ఎకుక్వగా దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణించుమని కేకలువేసెను. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

వచనము 44 

ఆయన వారిని మరల విడిచివెళిల్, ఆ మాటలే చెపుప్చు మూడవ మారు పార్రథ్న చేసెను. 

మతత్యి 24:42 => కావున ఏ దినమున మీ పర్భువు వచుచ్నో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా 

నుండుడి. 

మతత్యి 25:13 => ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. 

మారుక్ 13:33 => జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో 

మీకు తెలియదు. 
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మారుక్ 13:34 => ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని 

నియమించి మెలకువగా నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము 

పోయినటే ట్ (ఆ కాలము ఉండును.) 

మారుక్ 13:35 => ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో , అరధ్రాతిర్వచుచ్నో , 

కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:36 => ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు 

మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:37 => నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా 

నుండుడనెను. 

మారుక్ 14:38 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

లూకా 21:36 => కాబటిట్ మీరు జరుగబోవు వీటినెలల్ను తపిప్ంచుకొని, మనుషయ్కుమారుని యెదుట 

నిలువబడుటకు శకిత్గలవారగునటుల్ ఎలల్పుప్డును పార్రథ్న చేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

లూకా 22:40 => తరువాత ఆయన బయలుదేరి, తన వాడుక చొపుప్న ఒలీవలకొండకు వెళల్గా 

శిషుయ్లును ఆయనవెంట వెళిల్రి. 

లూకా 22:46 => ఆయన పార్రథ్న చాలించి లేచి తన శిషుయ్ల యొదద్కు వచిచ్, వారు దుఃఖము చేత 

నిదిర్ంచుట చూచి 

1 కొరిందీయులకు 16:13 => మెలకువగా ఉండుడి, విశావ్సమందు నిలుకడగా ఉండుడి, 

పౌరుషము గలవారై యుండుడి, బలవంతులైయుండుడి; 

ఎఫెసీయులకు 6:18 => ఆతమ్వలన పర్తి సమయము నందును పర్తి విధమైన పార్రథ్నను విజాఞ్పనను 

చేయుచు, ఆ విషయమై సమసత్ పరిశుదుధ్ల నిమితత్మును పూరణ్మైన పటుట్దలతో విజాఞ్పన చేయుచు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 పేతురు 4:7 => అయితే అనిన్టి అంతము సమీపమైయునన్ది. కాగా మీరు సవ్సథ్బుదిధ్ గలవారై, 

పార్రథ్నలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. 
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1 పేతురు 5:8 => నిబబ్రమైన బుదిధ్ గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది 

గరిజ్ంచు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచునాన్డు. 

పర్కటన 16:15 => హెబీర్ భాషలో హార  మెగిదోద్నను చోటుకు వారిని పోగుచేసెను.  

మతత్యి 6:13 => మముమ్ను శోధనలోకి తేక దుషుట్నినుండి మముమ్ను తపిప్ంచుము. 

సామెతలు 4:14 => భకిత్హీనుల తోర్వను చేరకుము దుషుట్ల మారగ్మున నడువకుము. 

సామెతలు 4:15 => దానియందు పర్వేశింపక తపిప్ంచుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి 

సాగిపొముమ్. 

లూకా 8:13 => రాతినేలనుండు వారెవరనగా, వినునపుప్డు వాకయ్మును సంతోషముగా 

అంగీకరించువారు గాని వారికి వేరు లేనందున కొంచెము కాలము నమిమ్ శోధన కాలమున 

తొలగిపోవుదురు. 

లూకా 11:4 => మేము మాకచిచ్యునన్ పర్తివానిని క్షమించుచునాన్ము గనుక మాపాపములను 

క్షమించుము; మముమ్ను శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెపెప్ను. 

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 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

పర్కటన 3:10 => నీవు నా ఓరుప్ విషయమైన వాకయ్మును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను 

శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధనకాలములో నేనును నినున్ కాపాడెదను. 

కీరత్నలు 119:4 => నీ ఆజఞ్లను జాగర్తత్గా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజాఞ్పించియునాన్వు. 

కీరత్నలు 119:5 => ఆహా నీ కటట్డలను గైకొనునటుల్ నా పర్వరత్న సిథ్రపడియుండిన నెంత మేలు. 

కీరత్నలు 119:24 => నీ శాసనములు నాకు సంతోషకరములు అవి నాకు ఆలోచనకరత్లైయునన్వి. 
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కీరత్నలు 119:25 => (దాలెత ) నా పార్ణము మంటిని హతుత్కొనుచునన్ది నీ వాకయ్ముచేత ననున్ 

బర్దికింపుము. 

కీరత్నలు 119:32 => నా హృదయమును నీవు విశాలపరచునపుప్డు నేను నీ ఆజఞ్లమారగ్మున 

పరుగెతెత్దను. 

కీరత్నలు 119:35 => నీ ఆజఞ్ల జాడను చూచి నేను ఆనందించుచునాన్ను దానియందు ననున్ 

నడువజేయుము. 

కీరత్నలు 119:36 => లోభముతటుట్ కాక నీ శాసనములతటుట్ నా హృదయము తిర్పుప్ము. 

కీరత్నలు 119:37 => వయ్రథ్మైనవాటిని చూడకుండ నా కనున్లు తిర్పిప్వేయుము నీ మారగ్ములలో 

నడుచుకొనుటకు ననున్ బర్దికింపుము. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

కీరత్నలు 119:117 => నాకు రక్షణ కలుగునటుల్ నీవు ననున్ ఉదధ్రింపుము అపుప్డు నీ కటట్డలను 

నితయ్ము లక్షయ్ము చేసెదను. 

కీరత్నలు 119:1 => (ఆలెఫ ) యెహోవా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నిరోద్షముగా నడుచుకొనువారు 

ధనుయ్లు 

యెషయా 26:8 => మేము నీకొరకు కనిపెటుట్కొనుచునాన్ము మా పార్ణము నీ నామమును నీ 

సమ్రణను ఆశించుచునన్ది. 

యెషయా 26:9 => రాతిర్వేళ నా పార్ణము నినున్ ఆశించుచునన్ది నాలోనునన్ ఆతమ్ ఆసకిత్తో నినున్ 

ఆశర్యించుచునన్ది. నీ తీరుప్లు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేరుచ్కొందురు.  

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 7:19 => నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచునాన్ను. 
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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? 

రోమీయులకు 7:25 => మన పర్భువైన యేసుకీర్సుత్దావ్రా దేవునికి కృతజఞ్తాసుత్తులు 

చెలిల్ంచుచునాన్ను. కాగా మనసుస్ విషయములో నేను దైవనియమమునకును, శరీర విషయములో 

పాపనియమమునకును దాసుడనై యునాన్ను. 

రోమీయులకు 8:3 => శరీరముననుసరింపక ఆతమ్ననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు 

ధరమ్శాసత్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేరచ్బడవలెనని పాపపరిహారము నిమితత్ము  

1 కొరిందీయులకు 9:27 => గాలిని కొటిట్నటుట్ నేను పోటాల్డుటలేదు గాని ఒకవేళ ఇతరులకు 

పర్కటించిన తరువాత నేనే భర్షుట్డనైపోదునేమో అని నా శరీరమును నలగగొటిట్, దానిని 

లోపరచుకొనుచునాన్ను. 

గలతీయులకు 5:16 => నేను చెపుప్నదేమనగా ఆతామ్నుసారముగా నడుచుకొనుడి, అపుప్డు మీరు 

శరీరేచఛ్ను నెరవేరచ్రు. 

గలతీయులకు 5:17 => శరీరము ఆతమ్కును ఆతమ్ శరీరమునకును విరోధముగా అపేకిష్ంచును. ఇవి 

యొకదానికొకటి వయ్తిరేకముగా ఉనన్వి గనుక మీరేవి చేయ నిచఛ్యింతురో వాటిని చేయకుందురు. 
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గలతీయులకు 5:24 => కీర్సుత్యేసు సంబంధులు శరీరమును దాని యిచఛ్లతోను దురాశలతోను 

సిలువవేసి యునాన్రు. 

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. 

ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

2 సమూయేలు 11:2 => ఒకానొక దినమున పొర్దుద్ గుర్ంకువేళ దావీదు పడకమీదనుండి లేచి 

రాజనగరి మిదె ద్మీద నడుచుచు పైనుండి చూచుచుండగా సాన్నముచేయు ఒక సతరీ కనబడెను. 

నెహెమాయ్ 4:9 => మేము మా దేవునికి పార్రథ్నచేసి, వారి భయముచేత రాతిర్ంబగళుల్ కావలి 

యుంచితివిు. 

కీరత్నలు 119:40 => నీ ఉపదేశములు నాకు అధిక పిర్యములు నీతినిబటిట్ ననున్ బర్దికింపుము. 

పరమగీతము 3:2 => నేనిపుప్డే లేచెదను పటట్ణము వెంబడిపోయి వెదకుదును సంతవీధులలోను 

రాజవీధులలోను తిరుగుదును నా పార్ణపిర్యుని వెదకుదును అని నేననుకొంటిని. నేను వెదకినను 

అతడు కనబడలేదు. 

పరమగీతము 5:2 => నేను నిదిర్ంచితినేగాని నా మనసుస్ మేలుకొనియునన్ది నా సహోదరీ, నా 

పిర్యురాలా, నా పావురమా, నిషక్ళంకురాలా, ఆలంకిపుము నా తల మంచుకు తడిసినది నా 

వెండుర్కలు రాతిర్ కురియు చినుకులకు తడిసినవి. నాకు తలుపు తీయుమనుచు నాపిర్యుడు వాకిలి 

తటుట్చునాన్డు.  
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యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

రోమీయులకు 13:11 => మరియు మీరు కాలమునెరిగి, నిదర్మేలుకొను వేళయైనదని తెలిసికొని, 

ఆలాగు చేయుడి. మనము విశావ్సులమైనపప్టికంటె ఇపుప్డు, రక్షణ మనకు మరి సమీపముగా 

ఉనన్ది. 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 

గలతీయులకు 1:16 => ఆయనను నాయందు బయలుపరప ననుగర్హించినపుప్డు 

మనుషయ్మాతుర్లతో నేను సంపర్తింపలేదు. 

కొలొసస్యులకు 4:2 => పార్రథ్నయందు నిలుకడగా ఉండి కృతజఞ్తగలవారై దానియందు 

మెలకువగా ఉండుడి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

వచనము 45 

అపుప్డాయన తన శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్ ఇక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి; ఇదిగో ఆ గడియ 

వచిచ్యునన్ది; మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 
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మతత్యి 26:39 => కొంత దూరము వెళిల్, సాగిలపడి నా తండీర్, సాధయ్మైతే ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి 

తొలగిపోనిముమ్, అయినను నా యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిమమ్ని పార్రిథ్ంచెను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 88:1 => యెహోవా, నాకు రక్షణకరత్వగు దేవా, రాతిర్వేళ నేను నీ సనిన్ధిని మొఱఱ్పెటుట్నాడు 

కీరత్నలు 88:2 => నా పార్రథ్న నీ సనిన్ధిని చేరును గాక నా మొఱఱ్కు చెవియొగుగ్ము 

మారుక్ 14:39 => తిరిగిపోయి, యింతకుముందు పలికిన మాటలనే పలుకుచు పార్రిథ్ంచెను. 

మారుక్ 14:40 => ఆయన తిరిగివచిచ్ చూడగా, వారు నిదిర్ంచుచుండిరి; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను, ఆయనకేమి ఉతత్రమియయ్వలెనో వారికి తోచలేదు. 

హెబీర్యులకు 4:15 => మన పర్ధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము 

లేనివాడు కాడు గాని, సమసత్ విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము 

లేనివాడుగా ఉండెను. 
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హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

హెబీర్యులకు 5:8 => ఆయన, కుమారుడై యుండియు తాను పొందిన శర్మలవలన విధేయతను 

నేరుచ్కొనెను. 

ఆదికాండము 22:7 => ఇసాస్కు తన తండిర్యైన అబార్హాముతో నా తండీర్ అని పిలిచెను; 

అందుకతడు ఏమి నా కుమారుడా అనెను. అపుప్డతడు నిపుప్ను కటెట్లును ఉనన్విగాని దహనబలికి 

గొఱఱ్పిలల్ ఏది అని అడుగగా 

కీరత్నలు 31:14 => యెహోవా, నీయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీవే నా దేవుడవని నేను 

అనుకొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 89:26 => నీవు నా తండిర్వి నా దేవుడవు నా రక్షణ దురగ్ము అని అతడు నాకు 

మొఱఱ్పెటుట్ను. 

కీరత్నలు 110:7 => మారగ్మున ఏటి నీళుల్ పానముచేసి ఆయన తల యెతుత్ను. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

మతత్యి 6:9 => కాబటిట్ మీరీలాగు పార్రథ్న చేయుడి, పరలోకమందునన్ మా తండీర్, నీ నామము 

పరిశుదధ్పరచబడు గాక, 

మతత్యి 6:10 => నీ రాజయ్ము వచుచ్గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్ 

భూమియందును నెరవేరును గాక, 

మతత్యి 7:21 => పర్భువా, పర్భువా, అని ననున్ పిలుచు పర్తివాడును పరలోకరాజయ్ములో 

పర్వేశింపడుగాని పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్పర్కారము చేయువాడే పర్వేశించును. 

మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

Page  of 3512 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 26:36 => అంతట యేసు వారితోకూడ గెతేస్మనే అనబడిన చోటికి వచిచ్ నేను అకక్డికి వెళిల్ 

పార్రథ్నచేసి వచుచ్వరకు మీరికక్డ కూరుచ్ండుడని శిషుయ్లతో చెపిప్ 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళిల్ మోకాళూ ల్ని 

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 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:14 => అతడు ఒపుప్కొననందున మేము పర్భువు చితత్ము జరుగునుగాక 

అని ఊరకుంటిమి. 

రోమీయులకు 15:3 => కీర్సుత్కూడ తనున్ తాను సంతోషపరచుకొనలేదు గాని నినున్ నిందించువారి 

నిందలు నామీద పడెను. అని వార్యబడియునన్టుల్ ఆయనకు సంభవించెను. 

గలతీయులకు 1:4 => మన తండిర్యైన దేవుని చితత్పర్కారము కీర్సుత్ మనలను పర్సుత్తపు 

దుషట్కాలములోనుండి విమోచింపవలెనని మన పాపముల నిమితత్ము తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:8 => మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుషుయ్డుగా కనబడి, మరణము 

పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందునంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనున్తాను 

తగిగ్ంచుకొనెను. 

1 పేతురు 3:17 => దేవుని చితత్మాలాగునన్యెడల కీడుచేసి శర్మపడుటకంటె మేలుచేసి 

శర్మపడుటయే బహు మంచిది. 

వచనము 46 

లెండి వెళుల్దము; ఇదిగో ననున్ అపప్గించువాడు సమీపించియునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 
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సామెతలు 23:34 => నీవు నడిసముదర్మున పండుకొను వానివలె నుందువు ఓడకొయయ్ చివరను 

పండుకొనువానివలె నుందువు. 

యోనా 1:6 => అపుప్డు ఓడనాయకుడు అతనియొదద్కు వచిచ్, ఓయీ నిదర్బోతా, నీకేమి వచిచ్నది? 

లేచి నీ దేవుని పార్రిథ్ంచుము, మనము చావకుండ ఆ దేవుడు మనయందు కనికరించునేమో అనెను. 

లూకా 9:32 => పేతురును అతనితో కూడ ఉనన్వారును నిదర్మతుత్గా ఉండిరి. వారు 

మేలుకొనినపుప్డు, ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడ నిలిచియునన్ యిదద్రు పురుషులను చూచిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9 => అపుప్డు ఐతుకు అను నొక యౌవనసుథ్డు కిటికీలో కూరుచ్ండి 

గాఢ నిదర్పోయి, పౌలు చాలసేవు పర్సంగించుచుండగా నిదార్భారమువలన జోగి, మూడవ 

అంతసుత్నుండి కిర్ందపడి చనిపోయినవాడై యెతత్బడెను 

రోమీయులకు 13:1 => పర్తివాడును పై అధికారులకు లోబడి యుండవలెను; ఏలయనగా 

దేవునివలన కలిగినది తపప్ మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉనన్ అధికారములు దేవుని వలననే 

నియమింపబడియునన్వి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6 => కావున ఇతరులవలె నిదర్పోక మెలకువగా ఉండి మతుత్లము 

కాకయుందము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7 => నిదర్పోవువారు రాతిర్వేళ నిదర్పోవుదురు, మతుత్గా ఉండువారు 

రాతిర్వేళ మతుత్గా ఉందురు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:8 => మనము పగటివారమై యునాన్ము గనుక మతుత్లమై యుండక, 

విశావ్సపేర్మలను కవచము, రక్షణనిరీక్షణయను శిరసాత్ర్ణమును ధరించుకొందము. 

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 25:5 => పెండిల్కుమారుడు ఆలసయ్ము చేయగా వారందరు కునికి నిదిర్ంచుచుండిరి. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 
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లూకా 22:45 => ఆయన వేదనపడి మరింత ఆతురముగా పార్రథ్న చేయగా ఆయన చెమట, నేల 

పడుచునన్ గొపప్ రకత్బిందువులవలె ఆయెను. 

వచనము 47 

ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ 

బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ నుండియు పర్జల 

పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 

మతత్యి 6:7 => మరియు మీరు పార్రథ్న చేయునపుప్డు అనయ్జనులవలె వయ్రథ్మైన మాటలు 

వచింపవదుద్; విసత్రించి మాటలాడుటవలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచునాన్రు; 

దానియేలు 9:17 => ఇపుప్డైతే మా దేవా, దీనినిబటిట్ నీ దాసుడు చేయు పార్రథ్నలను విజాఞ్పనలను 

ఆలకించి, పర్భువు చితాత్నుసారముగా శిథిలమైపోయిన నీ పరిశుదధ్సథ్లము మీదికి నీ ముఖపర్కాశము 

రానిముమ్. 

దానియేలు 9:18 => నీ గొపప్ కనికరములను బటిట్యే మేము నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ము గాని మా 

సవ్నీతి కారయ్ములనుబటిట్ నీ సనిన్ధిని నిలువబడి పార్రిథ్ంచుట లేదు. మా దేవా, చెవి యొగిగ్ 

ఆలకింపుము; నీ కనున్లు తెరచి, నీ పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణముమీదికి వచిచ్న నాశనమును, నీ 

పేరు పెటట్బడిన యీ పటట్ణమును దృషిట్ంచి చూడుము.  

దానియేలు 9:19 => పర్భువా ఆలకింపుము, పర్భువా క్షమింపుము, పర్భువా ఆలసయ్ము చేయక 

చెవియొగిగ్ నా మనవి చితత్గించుము. నా దేవా, యీ పటట్ణమును ఈ జనమును నీ పేరు పెటట్బడినవే; 

నీ ఘనతను బటిట్యే నా పార్రథ్న వినుమని వేడుకొంటిని. 

లూకా 18:1 => వారు విసుకక నితయ్ము పార్రథ్న చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ 

ఉపమానము చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 12:8 => అది నాయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని దాని విషయమై ముమామ్రు 

పర్భువును వేడుకొంటిని. 
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ఆదికాండము 32:25 => తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొటెట్ను. 

అపుప్డతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడగూడు వసిలెను. 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

లూకా 22:42 => వారియొదద్ నుండి రాతివేత దూరము వెళిల్ మోకాళూ ల్ని 

వచనము 48 

ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; ఆయనను పటుట్కొనుడని 

వారికి గురుతు చెపిప్ 

1 రాజులు 18:27 => మధాయ్హన్ము కాగా ఏలీయా వాడు దేవుడైయునాన్డు. పెదద్కేకలు వేయుడి; 

వాడు ఒకవేళ ధాయ్నము చేయుచునాన్డేమో, దూరమున నునాన్డేమో, పర్యాణము చేయుచునాన్డేమో, 

వాడు నిదర్పోవుచునాన్డేమో, మీరు ఒకవేళ లేపవలసి యునన్దేమో అని అపహాసయ్ము చేయగా 

పర్సంగి 11:9 => యౌవనుడా, నీ యౌవనమందు సంతోషపడుము, నీ యౌవనకాలమందు నీ 

హృదయము సంతుషిట్గా ఉండనిముమ్, నీ కోరికచొపుప్నను నీ దృషిట్యొకక్ యిషట్ము చొపుప్నను 

పర్వరిత్ంపుము; అయితే వీటనిన్టి నిబటిట్ దేవుడు నినున్ తీరుప్లోనికి తెచుచ్నని జాఞ్పకముంచుకొనుము; 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:14 => అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా , 

పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మారుక్ 14:42 => లెండి వెళుల్దము; ఇదిగో ననున్ అపప్గించువాడు సమీపించియునాన్డని చెపెప్ను. 
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లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

యోహాను 13:1 => తాను ఈ లోకమునుండి తండిర్యొదద్కు వెళల్వలసిన గడియ వచెచ్నని యేసు 

పసాక్పండుగకు ముందే యెరిగినవాడై, లోకములోనునన్ తనవారిని పేర్మించి, వారిని అంతమువరకు 

పేర్మించెను. 

యోహాను 17:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ యిటల్నెను తండీర్, నా గడియ 

వచిచ్యునన్ది. 

1 రాజులు 22:15 => అతడు రాజునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు రాజు మీకాయా, నీవేమందువు? యుదధ్ము 

చేయుటకు మేము రామోతిగ్లాదుమీదికి పోదుమా పోకుందుమా అని యడుగగా అతడు యెహోవా 

దానిని రాజవైన నీచేతికి నపప్గించును గనుక నీవు దానిమీదికిపోయి జయమొందుదువని రాజుతో 

అనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:14 => అతడు రాజునొదద్కు రాగా రాజు అతని చూచి మీకాయా, 

యుదధ్మునకు రామోతిగ్లాదునకు మేము పోవుదుమా, మానుదుమా అని యడుగగా అతడు పోయి 

జయించుడి, వారు మీచేతికి అపప్గింపబడుదురనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:8 => ఆలాగు పోవలెనని నీకునన్యెడల పొముమ్, యుదధ్ము బలముగా 

చేసినను దేవుడు నీ శతుర్వు ఎదుట నినున్ కూలుచ్ను; నిలువబెటుట్టయు పడవేయుటయు దేవుని 

వశమేగదా అని పర్కటింపగా 

యెషయా 29:9 => జనులారా, తేరి చూడుడి విసమ్యమొందుడి మీ కండల్ను చెడగొటుట్కొనుడి 

గుర్డిడ్వారగుడి దార్కాష్రసము లేకయే వారు మతుత్లైయునాన్రు మదయ్పానము చేయకయే 

తూలుచునాన్రు.  

ఆమోసు 4:4 => బేతేలునకు వచిచ్ తిరుగుబాటు చేయుడి, గిలాగ్లునకు పోయి మరి యెకుక్వగా 

తిరుగుబాటు చేయుడి, పర్తి పార్తఃకాలమున బలులు తెచిచ్ మూడేసి దినములకొకసారి దశమ 

భాగములను తెచిచ్ అరిప్ంచుడి. 
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యోనా 1:5 => కాబటిట్ నావికులు భయపడి, పర్తివాడును తన తన దేవతను పార్రిథ్ంచి, ఓడ చులకన 

చేయుటకై అందులోని సరకులను సముదర్ములో పారవేసిరి. అపప్టికి యోనా, ఓడ దిగువభాగమునకు 

పోయి పండుకొని గాఢనిదర్ పోయియుండెను 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 49 

వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ పెటుట్కొనెను. 

1 సమూయేలు 17:48 => ఆ ఫిలిషీత్యుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతనికి ఎదురుపోగా 

దావీదు వానిని ఎదురొక్నుటకు సైనయ్ముతటుట్ తవ్రగా పరుగెతిత్పోయి 

లూకా 9:51 => ఆయన పరమునకు చేరుచ్కొనబడు దినములు పరిపూరణ్మగుచునన్పుప్డు 

లూకా 12:50 => అయితే నేను పొందవలసిన బాపిత్సమ్మునన్ది, అది నెరవేరువరకు నేనెంతో 

ఇబబ్ందిపడుచునాన్ను. 

లూకా 22:15 => అపుప్డాయన నేను శర్మపడక మునుపు మీతోకూడ ఈ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

మికిక్లి ఆశపడితిని. 

యోహాను 14:31 => అయినను నేను తండిర్ని పేర్మించుచునాన్నని లోకము తెలిసికొనునటుల్ తండిర్ 

నాకు ఆజాఞ్పించినది నెరవేరుచ్టకు నేనీలాగు చేయుచునాన్ను. లెండి, యికక్డనుండి వెళుల్దము. 

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. 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

మతత్యి 17:22 => వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల 

చేతికి అపప్గింపబడబోవుచునాన్డు, 

Page  of 3518 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 14:41 => ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక 

చాలును, గడియ వచిచ్నది; ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మారుక్ 14:42 => లెండి వెళుల్దము; ఇదిగో ననున్ అపప్గించువాడు సమీపించియునాన్డని చెపెప్ను. 

వచనము 50 

యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద 

పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మతత్యి 26:55 => ఆ గడియలోనే యేసు జనసమూహములను చూచి బందిపోటు దొంగమీదికి 

వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొనవచిచ్తిరా? నేను అనుదినము దేవాలయములో 

కూరుచ్ండి బోధించుచునన్పుప్డు మీరు ననున్ పటుట్కొనలేదు. 

మారుక్ 14:43 => వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమంది శిషుయ్లలో 

ఒకడైన ఇసక్రియోతు యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ బహుజనులు కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని, 

పర్ధానయాజకుల యొదద్నుండియు శాసుత్ర్ల యొదద్నుండియు పెదద్ల యొదద్నుండియు వచిచ్రి. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

యోహాను 18:1 => యేసు ఈ మాటలు చెపిప్ తన శిషుయ్లతోకూడ కెదోర్ను వాగు దాటిపోయెను. 

అకక్డ ఒక తోట యుండెను, దానిలోనికి ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ వెళె ల్ను. 

యోహాను 18:2 => యేసు తన శిషుయ్లతో పలుమారు అకక్డికి వెళుల్చుండువాడు గనుక, ఆయనను 

అపప్గించు యూదాకును ఆ సథ్లము తెలిసియుండెను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 
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యోహాను 18:4 => యేసు తనకు సంభవింపబోవునవనిన్యు ఎరిగినవాడై వారియొదద్కు వెళిల్ 

మీరెవని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. 

యోహాను 18:5 => వారు నజరేయుడైన యేసునని ఆయనకు ఉతత్రమియయ్గా యేసు ఆయనను నేనే 

అని వారితో చెపెప్ను; ఆయనను అపప్గించిన యూదాయు వారియొదద్ నిలుచుండెను. 

యోహాను 18:6 => ఆయన నేనే ఆయననని వారితో చెపప్గా వారు వెనుకకు తగిగ్ నేలమీదపడిరి. 

యోహాను 18:7 => మరల ఆయన మీరు ఎవనిని వెదకుచునాన్రని వారిని అడిగెను. అందుకు వారు 

నజరేయుడైన యేసునని చెపప్గా 

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

1 సమూయేలు 26:20 => నా దేశమునకు దూరముగాను, యెహోవా సనిన్ధికి ఎడమగాను నేను 

మరణము నొందకపోవుదును గాక. ఒకడు పరవ్తములమీద కౌజుపిటట్ను తరిమినటుట్ ఇశార్యేలు 

రాజవైన నీవు మినన్లిల్ని వెదకుటకై బయలుదేరి వచిచ్తివి. 

2 రాజులు 6:14 => కాబటిట్ రాజు అచచ్టికి గుఱఱ్ములను రథములను గొపప్ సైనయ్మును పంపెను. 

వారు రాతిర్వేళ వచిచ్ నలుదిశలను పటట్ణమును చుటుట్కొనగా 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 119:150 => దుషాక్రయ్ములు చేయువారును నీ ధరమ్శాసత్రమును తోర్సివేయువారును 

నాయొదద్కు సమీపించుచునాన్రు 

కీరత్నలు 119:157 => ననున్ తరుమువారును నా విరోధులును అనేకులు అయినను నీ 

నాయ్యశాసనములనుండి నేను తొలగకయునాన్ను. 
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యిరిమ్యా 36:26 => లేఖికుడైన బారూకును పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను పటుట్కొనవలెనని 

రాజవంశసుథ్డగు యెరహెమ్యేలునకును అజీర్యేలు కుమారుడైన శెరాయాకును అబెద్యేలు 

కుమారుడైన షెలెమాయ్కును రాజు ఆజాఞ్పించెను గాని యెహోవా వారిని దాచెను. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

మారుక్ 14:20 => అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) 

ముంచువాడే. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

వచనము 51 

ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉనన్వారిలో ఒకడు చెయియ్ చాచి, కతిత్ దూసి పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, 

వాని చెవి తెగనరికెను. 
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2 సమూయేలు 3:27 => అబేన్రు తిరిగి హెబోర్నునకు వచిచ్నపుప్డు సంగతి యెవరికి వినబడకుండ 

గుమమ్ము నడుమ ఏకాంతముగా అతనితో మాటలాడవలెనని యోవాబు అతని పిలిచి, తన 

సహోదరుడగు అశాహేలు పార్ణము తీసినందుకై అతనిని కడుపులో పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

2 సమూయేలు 20:10 => అమాశా యోవాబు చేతిలోనునన్ కతిత్ని చూడకను తనున్ 

కాపాడుకొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచెచ్ను; గుచిచ్నతోడనే అతని పేగులు 

నేలకు జారి ఆ దెబబ్తోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బికిర్ 

కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా 

కీరత్నలు 28:3 => భకిత్హీనులను, పాపము చేయువారిని నీవు లాగివేయునటుట్ ననున్ 

లాగివేయకుము. వారు దుషాట్లోచన హృదయములో నుంచుకొని తమ పొరుగువారితో 

సమాధానముగా మాటలాడుదురు  

కీరత్నలు 55:20 => తమతో సమాధానముగా నునన్వారికి వారు బలాతాక్రము చేయుదురు తాము 

చేసిన నిబంధన నతికర్మింతురు.  

కీరత్నలు 55:21 => వారి నోటి మాటలు వెనన్వలె మృదువుగా నునన్వి అయితే వారి హృదయములో 

కలహమునన్ది. వారి మాటలు చమురుకంటె నునుపైనవి అయితే అవి వరదీసిన కతుత్లే.  

మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  
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మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

యాకోబు 1:15 => దురాశ గరభ్ము ధరించి పాపమును కనగా, పాపము పరిపకవ్మై మరణమును 

కనును. 

వచనము 52 

యేసు నీ కతిత్ వరలో తిరిగి పెటుట్ము; కతిత్ పటుట్కొను వారందరు కతిత్చేతనే నశింతురు. 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 27:26 => తరువాత అతని తండిర్యైన ఇసాస్కు నా కుమారుడా, దగగ్రకువచిచ్ ననున్ 

ముదుద్పెటుట్కొమమ్ని అతనితో చెపెప్ను. 
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1 సమూయేలు 10:1 => అపుప్డు సమూయేలు తైలపు బుడిడ్ పటుట్కొని సౌలు తలమీద తైలముపోసి 

అతని ముదుద్పెటుట్కొని యెహోవా నినున్ అభిషేకించి తన సావ్సథ్య్ముమీద అధిపతిగా 

నియమించియునాన్డు అని చెపిప్ యీలాగు సెలవిచెచ్ను 

2 సమూయేలు 20:9 => అపుప్డు యోవాబు అమాశాతో నా సహోదరా, నీవు కేష్మముగా ఉనాన్వా 

అనుచు, అమాశాను ముదుద్పెటుట్కొనునటుల్గా కుడిచేత అతని గడ డ్ము పటుట్కొని 

సామెతలు 27:6 => మేలును కోరి సేన్హితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెకక్లేని 

ముదుద్లుపెటుట్ను. 

మారుక్ 14:45 => వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను 

ముదుద్పెటుట్కొనగా 

మారుక్ 14:46 => వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

లూకా 7:45 => నీవు ననున్ ముదుద్పెటుట్కొనలేదు గాని, నేను లోపలికి వచిచ్నపప్టి నుండి యీమె నా 

పాదములు ముదుద్పెటుట్కొనుట మానలేదు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:26 => పవితర్మైన ముదుద్పెటుట్కొని సహోదరులకందరికిని వందనములు 

చేయుడి. 

నాయ్యాధిపతులు 14:20 => అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు 

సేన్హితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియయ్బడెను. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

యిరిమ్యా 9:8 => వారి నాలుక ఘాతుక బాణము, అది కాపటయ్ము పలుకుచునన్ది; ఒకడు 

మనసుస్లో వంచనాభిపార్యముంచుకొని, నోట తన పొరుగువానితో సమాధానముగా మాటలాడును.  

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మతత్యి 2:8 => మీరు వెళిల్, ఆ శిశువు విషయమై జాగర్తత్గా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును 

వచిచ్, ఆయనను పూజించునటుల్ నాకు వరత్మానము తెండని చెపిప్ వారిని బేతెల్హేమునకు పంపెను. 
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మతత్యి 22:16 => బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవైయుండి, దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా 

బోధించుచునాన్వనియు, నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్వనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము. 

మతత్యి 23:8 => మీరైతే బోధకులని పిలువబడవదుద్, ఒకక్డే మీ బోధకుడు, మీరందరు 

సహోదరులు. 

మతత్యి 26:18 => అందుకాయన మీరు పటట్ణమందునన్ ఫలాని మనుషుయ్నియొదద్కు వెళిల్ నా 

కాలము సమీపమైయునన్ది; నా శిషుయ్లతో కూడ నీ యింట పసాక్ను ఆచరించెదనని బోధకుడు 

చెపుప్చునాన్డని అతనితో చెపుప్డనెను 

లూకా 7:40 => అందుకు యేసు సీమోనూ, నీతో ఒక మాట చెపప్వలెనని యునాన్నని అతనితో 

అనగా అతడు బోధకుడా, చెపుప్మనెను. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

రోమీయులకు 12:9 => మీ పేర్మ నిషక్పటమైనదై యుండవలెను. చెడ డ్దాని నసహియ్ంచుకొని 

మంచిదానిని హతుత్కొనియుండుడి. 

వచనము 53 

ఈ సమయమున నేను నా తండిర్ని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల ఆయన పండెర్ండు 

సేనావూయ్హములకంటె ఎకుక్వ మంది దూతలను ఇపుప్డే నాకు పంపడనియు నీవనుకొనుచునాన్వా? 

మతత్యి 20:13 => అందుకతడు వారిలో ఒకని చూచి సేన్హితుడా, నేను నీకు అనాయ్యము 

చేయలేదే; నీవు నాయొదద్ ఒక దేనారమునకు ఒడబడలేదా? నీ సొముమ్ నీవు తీసికొని పొముమ్; 

2 సమూయేలు 16:17 => అబా ష్లోము నీ సేన్హితునికి నీవు చేయు ఉపకారమింతేనా నీ 

సేన్హితునితో కూడ నీవు వెళల్కపోతివేమని అతని నడుగగా 

కీరత్నలు 41:9 => నేను నముమ్కొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. ననున్ 

తనున్టకై తన మడిమెనెతెత్ను  
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కీరత్నలు 55:13 => ఈ పనిచేసిన నీవు నా సహకారివి నా చెలికాడవు నా పరిచయుడవు. 

కీరత్నలు 55:14 => మనము కూడి మధురమైన గోషిఠ్చేసి యునన్వారము ఉతస్వమునకు వెళుల్ 

సమూహముతో దేవుని మందిరమునకు పోయి యునన్వారము.  

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

నాయ్యాధిపతులు 14:20 => అతడు కోపించి తన తండిర్ యింటికి వెళల్గా అతని భారయ్ అతడు 

సేన్హితునిగా భావించుకొనిన అతని చెలికాని కియయ్బడెను. 

సామెతలు 18:24 => బహుమంది చెలికాండుర్ గలవాడు నషట్పడును సహోదరునికంటెను ఎకుక్వగా 

హతిత్యుండు సేన్హితుడు కలడు. 

హోషేయ 3:1 => మరియు యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులు దార్క్షపండల్ 

అడలను కోరి యితర దేవతలను పూజించినను యెహోవా వారిని పేర్మించినటుల్, దాని పిర్యునికి 

ఇషుట్రాలై వయ్భిచారిణియగు దానియొదద్కు నీవు పోయి దానిని పేర్మించుము. 

మీకా 7:6 => కుమారుడు తండిర్ని నిరల్క్షయ్పెటుట్చునాన్డు, కుమారెత్ తలిల్మీదికిని కోడలు అతత్మీదికిని 

లేచెదరు, ఎవరి ఇంటివారు వారికే విరోధులగుదురు. 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

మతత్యి 22:12 => సేన్హితుడా, పెండిల్వసత్రము లేక ఇకక్డికేలాగు వచిచ్తివని అడుగగా వాడు 

మౌనియై యుండెను. 

లూకా 20:21 => వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు నాయ్యముగా మాటలాడుచును బోధించుచునునాన్వు; 

నీవెవనియందును మోమోటము లేక సతయ్ముగానే దేవుని మారగ్మును బోధించుచునాన్వని 

యెరుగుదుము. 

వచనము 54 

నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని అతనితో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మారుక్ 14:47 => దగగ్ర నిలిచియునన్వారిలో ఒకడు కతిత్ దూసి పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ 

వాని చెవి తెగనరికెను. 

లూకా 9:55 => ఆయన వారితటుట్ తిరిగి వారిని గదిద్ంచెను. 

లూకా 22:36 => అందుకాయన ఇపుప్డైతే సంచిగలవాడు సంచియు జాలెయు తీసికొనిపోవలెను; 

కతిత్ లేనివాడు తన బటట్నమిమ్ కతిత్ కొనుకొక్నవలెను; 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:49 => యేసు యూదా, నీవు ముదుద్పెటుట్కొని మనుషయ్కుమారుని అపప్గించుచునాన్వా 

అని వానితో అనగా 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

లూకా 22:51 => అంతలో వారిలో ఒకడు పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని కుడి చెవి 

తెగనరికెను. 

యోహాను 18:10 => సీమోను పేతురునొదద్ కతిత్ యుండినందున అతడు దానిని దూసి, 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ అతని కుడిచెవి తెగనరికెను. 

యోహాను 18:11 => ఆ దాసుని పేరు మలుక్. యేసు కతిత్ ఒరలో ఉంచుము; తండిర్ నాకు 

అనుగర్హించిన గినెన్లోనిది నేను తార్గకుందునా అని పేతురుతో అనెను. 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  
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2 కొరిందీయులకు 10:4 => మా యుదోధ్పకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని, దేవుని 

యెదుట దురగ్ములను పడదోర్యజాలినంత బలముకలవై యునన్వి. 

మతత్యి 16:22 => పేతురు ఆయన చేయి పటుట్కొని పర్భువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది 

నీకెనన్డును కలుగదని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

లూకా 22:50 => ఆయన చుటుట్ ఉనన్వారు జరుగబోవు దానిని చూచి పర్భువా, కతిత్తో నరుకుదుమా 

అని ఆయనను అడిగిరి. 

వచనము 55 

ఆ గడియలోనే యేసు జనసమూహములను చూచి బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను 

గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొనవచిచ్తిరా? నేను అనుదినము దేవాలయములో కూరుచ్ండి 

బోధించుచునన్పుప్డు మీరు ననున్ పటుట్కొనలేదు. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

రోమీయులకు 12:19 => పిర్యులారా, మీకు మీరే పగతీరుచ్కొనక, దేవుని ఉగర్తకు చోటియుయ్డి 

పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలము నితుత్ను అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డని వార్యబడియునన్ది. 

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 దెసస్లోనీకయులకు 5:15 => ఎవడును కీడునకు పర్తికీడు ఎవనికైనను చేయకుండ 

చూచుకొనుడి;మీరు ఒకనియెడల ఒకడును మనుషుయ్లందరియెడలను ఎలల్పుప్డు మేలైనదానిని 

అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 
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1 పేతురు 2:21 => ఇందుకు మీరు పిలువబడితిరి. కీర్సుత్ కూడ మీకొరకు బాధపడి, మీరు తన 

అడుగుజాడలయందు నడుచుకొనునటుల్ మీకు మాదిరి యుంచిపోయెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 3:9 => ఆశీరావ్దమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు 

పర్తికీడైనను దూషణకు పర్తి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి. 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 

మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

ఆదికాండము 9:6 => నరుని రకత్మును చిందించువాని రకత్ము నరునివలననే చిందింపబడును; 

ఏలయనగా దేవుడు తన సవ్రూపమందు నరుని చేసెను. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 35:5 => ఇశార్యేలీయులయెడల ఎడతెగని పగకలిగి, వారి దోషసమాపిత్కాలమున 

వారికి ఉపదర్వము కలిగిన సమయమున నీవు వారిని ఖడగ్మున కపప్గించితివి గనుక 

యెహెజేక్లు 35:6 => నా జీవముతోడు నేను నినున్ రకత్ముగా చేసెదను, రకత్ము నినున్ తరుమును, 

రకత్ము నీకిషట్మాయెను గనుక రకత్మే నినున్ తరుమును, ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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పర్కటన 13:10 => ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్యెడల వాడు చెరలోనికి పోవును, ఎవడైనను 

ఖడగ్ముచేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ముచేత చంపబడవలెను; ఈ విషయములో పరిశుదుధ్ల ఓరుప్ను 

విశావ్సమును కనబడును. 

పర్కటన 16:6 => దీనికి వారు పాతుర్లే. నీవు ఈలాగు తీరుప్ తీరిచ్తివి గనుక నీవు 

నాయ్యవంతుడవని జలముల దేవదూత చెపప్గా వింటిని. 

ఆదికాండము 4:15 => అందుకు యెహోవా అతనితో కాబటిట్ యెవడైనను కయీనును చంపినయెడల 

వానికి పర్తిదండన యేడంతలు కలుగుననెను. మరియు ఎవడైనను కయీనును కనుగొని అతనిని 

చంపకయుండునటుల్ యెహోవా అతనికి ఒక గురుతు వేసెను 

నిరగ్మకాండము 21:12 => నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

2 సమూయేలు 12:10 => నీవు ననున్ లక్షయ్ము చేయక హితీత్యుడగు ఊరియా భారయ్ను నీకు 

భారయ్యగునటుల్ తీసికొనినందున నీ యింటివారికి సదాకాలము యుదధ్ము కలుగును. 

1 దినవృతాత్ంతములు 21:27 => యెహోవా దూతకు ఆజాఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో 

వేసెను. 

లూకా 22:38 => అని వార్యబడిన మాట నాయందు నెరవేరవలసియునన్ది; ఏలయనగా 

ననున్గూరిచ్న సంగతి సమాపత్మవుచునన్దని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

వచనము 56 

Page  of 3530 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. అపుప్డు శిషుయ్లందరు 

ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

2 రాజులు 6:17 => యెహోవా, వీడు చూచునటుల్ దయచేసి వీని కండల్ను తెరువుమని ఎలీషా పార్రథ్న 

చేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండల్ను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషా చుటుట్ను పరవ్తము అగిన్ 

గుఱఱ్ములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను. 

దానియేలు 7:10 => అగిన్వంటి పర్వాహము ఆయనయొదద్నుండి పర్వహించుచుండెను. వేవేలకొలది 

ఆయనకు పరిచారకులుండిరి; కోటల్కొలది మనుషుయ్లు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, తీరుప్తీరుచ్టకై 

గర్ంథములు తెరువబడెను. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 

యూదా 1:14 => ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకు కూడ వీరినిగూరిచ్ పర్వచించి 

యిటల్నెను ఇదిగో అందరికిని తీరుప్ తీరుచ్టకును, వారిలో భకిత్ హీనులందరును భకిత్హీనముగా చేసిన 

వారి భకిత్హీన కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్యు,  

మతత్యి 10:1 => ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లను పిలిచి, అపవితార్తమ్లను 

వెళల్గొటుట్టకును, పర్తివిధమైన రోగమును పర్తివిధమైన వాయ్ధిని సవ్సథ్పరచుటకును, వారికి 

అధికారమిచెచ్ను. 

మతత్యి 10:2 => ఆ పండెర్ండుమంది అపొసత్లుల పేరుల్ ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, 

అతని సహోదరుడగు అందెర్య; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 
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లూకా 8:30 => యేసు నీ పేరేమని వానినడుగగా, చాల దయయ్ములు వానిలో చొచిచ్యుండెను 

గనుక, 

2 రాజులు 6:16 => అతడు భయపడవదుద్, మన పక్షమున నునన్వారు వారికంటె అధికులై 

యునాన్రని చెపిప్ 

యోబు 25:3 => ఆయన సేనలను లెకిక్ంప శకయ్మా? ఆయన వెలుగు ఎవరిమీదనైనను 

ఉదయింపకుండునా? 

కీరత్నలు 55:18 => నా శతుర్వులు అనేకులైయునాన్రు అయినను వారు నామీదికి రాకుండునటుల్ 

సమాధానము కలుగజేసి ఆయన నా పార్ణమును విమోచించియునాన్డు.  

కీరత్నలు 68:17 => దేవుని రథములు సహసర్ములు సహసర్ సహసర్ములు పర్భువు వాటిలోనునాన్డు 

సీనాయి పరిశుదధ్మైనటుట్ ఆ కొండ పరిశుదధ్మాయెను.  

కీరత్నలు 103:20 => యెహోవా దూతలారా, ఆయన ఆజఞ్కు లోబడి ఆయన వాకయ్ము నెరవేరుచ్ 

బలశూరులారా, ఆయనను సనున్తించుడి. 

మారుక్ 1:13 => ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణయ్ములో నలువదిదినములు 

అడవిమృగములతోకూడ నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. 

మారుక్ 5:9 => మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా 

మేము అనేకులమని చెపిప్ 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:43 => తండీర్, యీ గినెన్ నా యొదద్నుండి (తొలగించుటకు) నీ చితత్మైతే తొలగించుము; 

అయినను నా యిషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచునుగాక అని పార్రిథ్ంచెను. 

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 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 11:26 => బర్దికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని చనిపోడు. ఈ 

మాట నముమ్చునాన్వా? అని ఆమెను నడిగెను. 

యోహాను 11:42 => నీవు ఎలల్పుప్డును నా మనవి వినుచునాన్వని నేనెరుగుదును గాని నీవు ననున్ 

పంపితివని చుటుట్ నిలిచియునన్ యీ జనసమూహము నముమ్నటుల్ వారి నిమితత్మై యీ మాట 

చెపిప్తిననెను. 

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

రోమీయులకు 2:3 => అటిట్ కారయ్ములు చేయువారికి తీరుప్ తీరుచ్చు వాటినే చేయుచునన్ 

మనుషుయ్డా, నీవు దేవుని తీరుప్ తపిప్ంచుకొందువని అనుకొందువా? 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

పర్కటన 12:7 => అంతట పరలోకమందు యుదధ్ము జరిగెను. మిఖాయేలును అతని దూతలును ఆ 

ఘటసరప్ముతో యుదధ్ము చేయవలెనని యుండగా 

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 

వచనము 57 

యేసును పటుట్కొనినవారు పర్ధానయాజకుడైన కయపయొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోగా, అకక్డ 

శాసుత్ర్లును పెదద్లును కూడియుండిరి. 
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మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 22:2 => నా దేవా, పగలు నేను మొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను రాతిర్వేళను నేను మౌనముగా 

నుండుటలేదు అయినను నీవు నా కుతత్రమియయ్కునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:3 => నీవు ఇశార్యేలు చేయు సోత్తర్ములమీద ఆసీనుడవై యునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:4 => మా పితరులు నీయందు నమిమ్కయుంచిరి వారు నీయందు నమిమ్కయుంచగా నీవు 

వారిని రకిష్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:5 => వారు నీకు మొఱఱ్పెటిట్ విడుదలనొందిరి నీయందు నమిమ్కయుంచి 

సిగుగ్పడకపోయిరి. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

కీరత్నలు 22:10 => గరభ్వాసినైనది మొదలుకొని నాకు ఆధారము నీవే నా తలిల్ ననున్ కనన్ది 

మొదలుకొని నా దేవుడవు నీవే. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 
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కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 

కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:19 => యెహోవా, దూరముగా నుండకుము నా బలమా, తవ్రపడి నాకు సహాయము 

చేయుము. 

కీరత్నలు 22:20 => ఖడగ్మునుండి నా పార్ణమును కుకక్ల బలమునుండి నా పార్ణమును 

తపిప్ంపుము. 

కీరత్నలు 22:21 => సింహపు నోటనుండి ననున్ రకిష్ంపుము గురుపోతుల కొముమ్లలోనుండి ననున్ 

రకిష్ంచి నాకుతత్రమిచిచ్యునాన్వు 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

కీరత్నలు 22:23 => యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారలారా, ఆయనను సుత్తించుడి యాకోబు 

వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనను ఘనపరచుడి ఇశార్యేలు వంశసుథ్లారా, మీరందరు ఆయనకు 

భయపడుడి 
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కీరత్నలు 22:24 => ఆయన బాధపడువాని బాధను తృణీకరింపలేదు, దాని చూచి ఆయన 

అసహయ్పడలేదు, అతనికి తన ముఖమును దాచలేదు. వాడాయనకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆలకించెను. 

కీరత్నలు 22:25 => మహా సమాజములో నినున్గూరిచ్ నేను కీరత్న పాడెదను ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెదుట నా మొర్కుక్బడులు చెలిల్ంచెదను. 

కీరత్నలు 22:26 => దీనులు భోజనముచేసి తృపిత్పొందెదరు యెహోవాను వెదకువారు ఆయనను 

సుత్తించెదరు మీ హృదయములు తెపప్రిలిల్ నితయ్ము బర్దుకును. 

కీరత్నలు 22:27 => భూదిగంతముల నివాసులందరు జాఞ్పకము చేసికొని యెహోవాతటుట్ తిరిగెదరు 

అనయ్జనుల వంశసుథ్లందరు నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము చేసెదరు 

కీరత్నలు 22:28 => రాజయ్ము యెహోవాదే అనయ్జనులలో ఏలువాడు ఆయనే. 

కీరత్నలు 22:29 => భూమిమీద వరిథ్లుల్చునన్వారందరు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుచు 

నమసాక్రము చేసెదరు తమ పార్ణము కాపాడుకొనలేక మంటిపాలగు వారందరు ఆయన సనిన్ధిని 

మోకరించెదరు 

కీరత్నలు 22:30 => ఒక సంతతివారు ఆయనను సేవించెదరు రాబోవు తరమునకు పర్భువునుగూరిచ్ 

వివరింతురు. 

కీరత్నలు 22:31 => వారు వచిచ్ ఆయన దీని చేసెనని పుటట్బోవు పర్జలకు తెలియజేతురు ఆయన 

నీతిని వారికి పర్చురపరతురు.  

కీరత్నలు 69:1 => దేవా, జలములు నా పార్ణముమీద పొరుల్చునన్వి ననున్ రకిష్ంపుము. 

కీరత్నలు 69:2 => నిలుకయియయ్ని అగాధమైన దొంగ ఊబిలో నేను దిగిపోవుచునాన్ను అగాధ 

జలములలో నేను దిగబడియునాన్ను వరదలు ననున్ ముంచివేయుచునన్వి.  

కీరత్నలు 69:3 => నేను మొఱఱ్పెటుట్టచేత అలసియునాన్ను నా గొంతుక యెండిపోయెను నా 

దేవునికొరకు కనిపెటుట్టచేత నా కనున్లు కీష్ణించిపోయెను. 

కీరత్నలు 69:4 => నిరిన్మితత్ముగా నామీద పగపటుట్వారు నా తలవెండుర్కలకంటె విసాత్రముగా 

ఉనాన్రు అబదధ్మునుబటిట్ నాకు శతుర్వులై ననున్ సంహరింపగోరువారు అనేకులు నేను 

దోచుకొననిదానిని నేను ఇచుచ్కొనవలసి వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 69:5 => దేవా, నా బుదిధ్హీనత నీకు తెలిసేయునన్ది నా అపరాధములు నీకు మరుగైనవి 

కావు. 

కీరత్నలు 69:6 => పర్భువా, సైనయ్ములకధిపతివగు యెహోవా, నీకొరకు కనిపెటుట్కొనువారికి 

నావలన సిగుగ్ కలుగనియయ్కుము ఇశార్యేలు దేవా, నినున్ వెదకువారిని నావలన అవమానము 

నొందనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:13 => యెహోవా, అనుకూల సమయమున నేను నినున్ పార్రిథ్ంచుచునాన్ను. దేవా, నీ 

కృపాబాహుళయ్మునుబటిట్ నీ రక్షణ సతయ్మునుబటిట్ నాకుతత్రమిముమ్.  

కీరత్నలు 69:14 => నేను దిగిపోకుండ ఊబిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము నా పగవారిచేతిలోనుండి 

అగాధజలములలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము.  

కీరత్నలు 69:15 => నీటివరదలు ననున్ ముంచనియయ్కుము అగాధసముదర్ము ననున్ 

మింగనియయ్కుము గుంట ననున్ మింగనియయ్కుము.  

కీరత్నలు 69:16 => యెహోవా, నీ కృప ఉతత్మతవ్మునుబటిట్ నాకు ఉతత్రమిముమ్ నీ 

వాతస్లయ్బాహుళయ్తనుబటిట్ నాతటుట్ తిరుగుము.  

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 
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కీరత్నలు 69:18 => నాయొదద్కు సమీపించి ననున్ విమోచింపుము. నా శతుర్వులను చూచి ననున్ 

విడిపింపుము. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 69:22 => వారి భోజనము వారికి ఉరిగా నుండును గాక వారు నిరభ్యులై యునన్పుప్డు 

అది వారికి ఉరిగా నుండును గాక. 

కీరత్నలు 69:23 => వారు చూడకపోవునటుల్ వారి కనున్లు చీకటి కముమ్ను గాక వారి నడుములకు 

ఎడతెగని వణకు పుటిట్ంచుము. 

కీరత్నలు 69:24 => వారిమీద నీ ఉగర్తను కుమమ్రించుము నీ కోపాగిన్ వారిని పటుట్కొనును గాక 

కీరత్నలు 69:25 => వారి పాళెము పాడవును గాక వారి గుడారములలో ఎవడును ఉండకపోవును 

గాక 

కీరత్నలు 69:26 => నీవు మొతిత్నవానిని వారు తరుముచునాన్రు నీవు గాయపరచినవారి వేదనను 

వివరించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 69:28 => జీవగర్ంథములోనుండి వారి పేరును తుడుపుపెటుట్ము నీతిమంతుల పటీ ట్లో వారి 

పేరులు వార్యకుము. 

కీరత్నలు 69:29 => నేను బాధపడినవాడనై వాయ్కులపడుచునాన్ను దేవా, నీ రక్షణ ననున్ ఉదధ్రించును 

గాక.  
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కీరత్నలు 69:30 => కీరత్నలతో నేను దేవుని నామమును సుత్తించెదను కృతజఞ్తాసుత్తులతో 

నేనాయనను ఘనపరచెదను  

కీరత్నలు 69:31 => ఎదుద్కంటెను, కొముమ్లును డెకక్లునుగల కోడెకంటెను అది యెహోవాకు 

పీర్తికరము  

కీరత్నలు 69:32 => బాధపడువారు దాని చూచి సంతోషించుదురు దేవుని వెదకువారలారా, మీ 

పార్ణము తెపప్రిలుల్ను గాక. 

కీరత్నలు 69:33 => యెహోవా దరిదుర్ల మొఱఱ్ ఆలకించువాడు ఖైదులో నుంచబడిన తన వారిని 

ఆయన తృణీకరించువాడు కాడు. 

కీరత్నలు 69:34 => భూమాయ్కాశములు ఆయనను సుత్తించును గాక సముదర్ములును వాటియందు 

సంచరించు సమసత్మును ఆయనను సుత్తించును గాక.  

కీరత్నలు 69:35 => దేవుడు సీయోనును రకిష్ంచును ఆయన యూదా పటట్ణములను కటిట్ంచును 

జనులు అకక్డ నివసించెదరు అది వారివశమగును.  

కీరత్నలు 69:36 => ఆయన సేవకుల సంతానము దానిని సవ్తంతిర్ంచుకొనును ఆయన నామమును 

పేర్మించువారు అందులో నివసించెదరు. 

యెషయా 53:1 => మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? 

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.  
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యెషయా 53:4 => నిశచ్యముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వయ్సనములను 

వహించెను అయినను మొతత్ బడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను 

శర్మనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

యెషయా 53:6 => మనమందరము గొఱఱ్లవలె తోర్వ తపిప్పోతివిు మనలో పర్తివాడును 

తనకిషట్మైన తోర్వకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  
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యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:25 => యెరూషలేమును మరల కటిట్ంచవచుచ్నని ఆజఞ్ బయలుదేరిన సమయము 

మొదలుకొని అభిషికుత్డగు అధిపతి వచుచ్వరకు ఏడు వారములు పటుట్నని సప్షట్ముగా గర్హించుము. 

అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పటట్ణపు రాచవీధులును కందకములును 

మరల కటట్బడును. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

లూకా 24:25 => అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని నమమ్ని 

మందమతులారా, 

లూకా 24:26 => కీర్సుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము కాదా అని 

వారితో చెపిప్ 
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లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

లూకా 24:45 => అపుప్డు వారు లేఖనములు గర్హించునటుల్గా ఆయన వారి మనసుస్ను తెరచి 

లూకా 24:46 => కీర్సుత్ శర్మపడి మూడవ దినమున మృతులలోనుండి లేచుననియు 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 

మతత్యి 24:6 => మరియు మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను గూరిచ్యు 

వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే 

రాదు. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 
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లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

యోహాను 3:14 => అరణయ్ములో మోషే సరప్మును ఏలాగు ఎతెత్నో,  

యోహాను 12:27 => ఇపుప్డు నా పార్ణము కలవరపడుచునన్ది; నే నేమందును?తండీర్, యీ 

గడియ తటసిథ్ంపకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచిచ్తిని; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28 => వాటిననిన్టిని చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్ సేవకుడైన 

యేసునకు విరోధముగా హేరోదును పొంతిపిలాతును అనయ్జనులతోను ఇశార్యేలు పర్జలతోను ఈ 

పటట్ణమందు నిజముగా కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 58 

పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి వెంబడించి లోపలికి 

పోయి దీని అంతమేమవునో చూడవలెనని బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండెను. 

మారుక్ 14:48 => అందుకు యేసు మీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను 

గుదియలతోను ననున్ పటుట్కొన వచిచ్తిరా? 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

Page  of 3543 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

లూకా 22:53 => యేసు తనున్ పటుట్కొనవచిచ్న పర్ధానయాజకులతోను దేవాలయపు 

అధిపతులతోను పెదద్లతోనుమీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను 

బయలుదేరి వచిచ్తిరా?  

మారుక్ 12:35 => ఒకపుప్డు యేసు దేవాలయములో బోధించుచుండగా కీర్సుత్, దావీదు కుమారుడని 

శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రేమి? 

లూకా 21:37 => ఆయన పర్తిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాతిర్వేళ 

ఒలీవలకొండకు వెళుల్చు కాలము గడుపుచుండెను. 

లూకా 21:38 => పర్జలందరు ఆయన మాట వినుటకు దేవాలయములో ఆయనయొదద్కు 

పెందలకడ వచుచ్చుండిరి. 

యోహాను 8:2 => తెలల్వారగానే యేసు తిరిగి దేవాలయములోనికి రాగా పర్జలందరు 

ఆయనయొదద్కు వచిచ్రి గనుక ఆయన కూరుచ్ండి వారికి బోధించుచుండెను. 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

1 సమూయేలు 26:20 => నా దేశమునకు దూరముగాను, యెహోవా సనిన్ధికి ఎడమగాను నేను 

మరణము నొందకపోవుదును గాక. ఒకడు పరవ్తములమీద కౌజుపిటట్ను తరిమినటుట్ ఇశార్యేలు 

రాజవైన నీవు మినన్లిల్ని వెదకుటకై బయలుదేరి వచిచ్తివి. 

2 రాజులు 6:14 => కాబటిట్ రాజు అచచ్టికి గుఱఱ్ములను రథములను గొపప్ సైనయ్మును పంపెను. 

వారు రాతిర్వేళ వచిచ్ నలుదిశలను పటట్ణమును చుటుట్కొనగా 
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కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:9 => అయితే కొందరు కఠినపరచబడినవారై యొపుప్కొనక, 

జనసమూహము ఎదుట ఈ మారగ్మును దూషించుచునన్ందున అతడు వారిని విడిచి, శిషుయ్లను 

పర్తేయ్కపరచుకొని పర్తిదినము తురనున్ అను ఒకని పాటశాలలో తరిక్ంచుచు వచెచ్ను 

వచనము 59 

పర్ధానయాజకులును, మహా సభ వారందరును, యేసును చంపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా 

అబదధ్సాక్షయ్ము వెదకుచుండిరి కాని 

మతత్యి 26:54 => నేను వేడుకొనినయెడల ఈలాగు జరుగవలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని 

అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:15 => మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును 

వైరము కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని చెపెప్ను. 

యెషయా 44:26 => నేనే నా సేవకుని మాట రూఢిపరచువాడను నా దూతల ఆలోచన 

నెరవేరుచ్వాడను యెరూషలేము నివాససథ్లమగుననియు యూదా నగరులనుగూరిచ్ అవి 

కటట్బడుననియు నేను ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్ను, దాని పాడైన సథ్లములను బాగుచేయువాడను నేనే.  
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విలాపవాకయ్ములు 4:20 => మాకు నాసికారంధర్ముల ఊపిరివంటివాడు యెహోవాచేత అభిషేకము 

నొందినవాడు వారు తర్వివ్న గుంటలలో పటట్బడెను. 

దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

జెకరాయ్ 13:7 => ఖడగ్మా, నా గొఱఱ్ల కాపరి మీదను నా సహకారి మీదను పడుము; ఇదే 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ గొఱఱ్లు చెదరిపోవునటుల్ కాపరిని హతము చేయుము, 

చినన్వారిమీద నేను నా హసత్మునుంచుదును; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మారుక్ 14:50 => అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మారుక్ 14:51 => తన దిగంబర శరీరముమీద నారబటట్ వేసికొనియునన్ యొక పడుచువాడు 

ఆయన వెంట వెళుల్చుండగా, వారతనిని పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:52 => అతడు నారబటట్ విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను. 
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యోహాను 16:32 => యిదిగో మీలో పర్తివాడును ఎవని యింటికి వాడు చెదరిపోయి ననున్ 

ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్ గడియ వచుచ్చునన్ది, వచేచ్యునన్ది; అయితే తండిర్ నాతో ఉనాన్డు గనుక నేను 

ఒంటరిగా లేను.  

యోహాను 18:8 => యేసు వారితో నేనే ఆయనని మీతో చెపిప్తిని గనుక మీరు ననున్ 

వెదకుచునన్యెడల వీరిని పోనియుయ్డని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:9 => నీవు నాకు అనుగర్హించినవారిలో ఒకనినైనను నేను పోగొటుట్కొనలేదని ఆయన 

చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ ఈలాగు చెపెప్ను. 

యోహాను 18:15 => సీమోను పేతురును మరియొక శిషుయ్డును యేసు వెంబడి పోవుచుండిరి. ఆ 

శిషుయ్డు పర్ధానయాజకునికి నెళవైనవాడు గనుక అతడు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటిలోనికి 

యేసుతో కూడ వెళె ల్ను. 

యోహాను 18:16 => పేతురు దావ్రమునొదద్ బయట నిలుచుండెను గనుక పర్ధానయాజకునికి 

నెళవైన ఆ శిషుయ్డు బయటికివచిచ్ దావ్రపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి 

తోడుకొనిపోయెను. 

2 తిమోతి 4:16 => నేను మొదట సమాధానము చెపిప్నపుప్డు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, 

అందరు ననున్ విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక. 

1 రాజులు 2:27 => తరువాత సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ 

తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులనుగూరిచ్ షిలోహులో పర్మాణముచేసిన మాట 

నెరవేరెను. 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

యోబు 6:21 => అటువలె మీరు లేనటుట్గానే యునాన్రు మీరు ఆపదను చూచి భయపడుచునాన్రు. 

యోబు 19:13 => ఆయన నా సోదరజనమును నాకు దూరముచేసియునాన్డు నా నెళవరులు నాకు 

కేవలము అనుయ్లైరి. 
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యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

కీరత్నలు 38:11 => నా సేన్హితులును నా చెలికాండుర్ను నా తెగులు చూచి యెడముగా 

నిలుచుచునాన్రు నా బంధువులు దూరముగా నిలుచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 142:4 => నా కుడిపర్కక్ను నిదానించి చూడుము ననెన్రిగినవాడు ఒకడును నాకు 

లేకపోయెను ఆశర్యమేదియు నాకు దొరకలేదు నాయెడల జాలిపడువాడు ఒకడును లేడు.  

పర్సంగి 4:1 => పిమమ్ట సూరుయ్నికిర్ంద జరుగు వివిధమైన అనాయ్య కిర్యలను గురించి నేను 

యోచించితిని. బాధింపబడువారు ఆదరించు దికుక్లేక కనీన్ళుల్ విడుచుదురు; వారిని బాధపెటుట్వారు 

బలవంతులు గనుక ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను. 

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 4:14 => జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లిదేశమును, యొరాద్నుకు ఆవలనునన్ 

సముదర్తీరమున అనయ్జనులు నివసించు గలిలయయు 
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మతత్యి 20:22 => అందుకు యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో అది మీకు తెలియదు; నేను తార్గబోవు 

గినెన్లోనిది మీరు తార్గగలరా? అని అడుగగా వారు తార్గగలమనిరి. 

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

మారుక్ 14:49 => నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు 

ననున్ పటుట్కొనలేదు, అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

2 తిమోతి 3:16 => దైవజనుడు సనన్దుధ్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు పూరణ్ముగా సిదధ్పడి యుండునటుల్ 

దైవావేశమువలన కలిగిన పర్తి లేఖనము ఉపదేశించుటకును,  

2 తిమోతి 4:10 => దేమా యిహలోకమును సేన్హించి ననున్ విడిచి థెసస్లొనీకకు వెళె ల్ను, కేర్సేక్ 

గలతీయకును తీతు దలమ్తియకును వెళిల్రి; 

వచనము 60 

అబదధ్సాకుష్లనేకులు వచిచ్నను సాక్షయ్మేమియు దొరకలేదు. 
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కీరత్నలు 56:5 => దినమెలల్ వారు నా మాటలు అపారథ్ము చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెననన్ 

తలంపులే వారికి నితయ్ము పుటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  

మారుక్ 14:53 => వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు 

పెదద్లు శాసుత్ర్లు అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

మారుక్ 14:54 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన 

వెంటపోయి బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 

లూకా 22:55 => వారాయనను పటిట్ యీడుచ్కొనిపోయి పర్ధానయాజకుని యింటిలోనికి 

తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూరముగా వారి వెనుక వచుచ్చుండెను. 

యోహాను 1 1 : 4 9 = > అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవతస్ రము 

పర్ధానయాజకుడైయుండి మీకేమియు తెలియదు. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 18:13 => అతడు ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడైన కయపకు మామ. 

యోహాను 18:14 => కయప ఒక మనుషుయ్డు పర్జలకొరకు చనిపోవుట పర్యోజనకరమని 

యూదులకు ఆలోచన చెపిప్నవాడు. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

1 రాజులు 13:4 => బేతేలునందునన్ బలిపీఠమునుగూరిచ్ ఆ దైవజనుడు పర్కటించిన మాట రాజైన 

యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయియ్ చాపి, వానిని పటుట్కొనుమని చెపప్గా అతడు 

చాపిన చెయియ్ యెండిపోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శకిత్ లేకపోయెను. 

Page  of 3550 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

యోహాను 18:13 => అతడు ఆ సంవతస్రము పర్ధానయాజకుడైన కయపకు మామ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసుత్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

వచనము 61 

తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు దినములలో దానిని 

కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

యోహాను 18:15 => సీమోను పేతురును మరియొక శిషుయ్డును యేసు వెంబడి పోవుచుండిరి. ఆ 

శిషుయ్డు పర్ధానయాజకునికి నెళవైనవాడు గనుక అతడు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటిలోనికి 

యేసుతో కూడ వెళె ల్ను. 

యోహాను 18:16 => పేతురు దావ్రమునొదద్ బయట నిలుచుండెను గనుక పర్ధానయాజకునికి 

నెళవైన ఆ శిషుయ్డు బయటికివచిచ్ దావ్రపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి 

తోడుకొనిపోయెను. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 
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మతత్యి 26:70 => అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట 

అనెను. 

మారుక్ 14:54 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన 

వెంటపోయి బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 

మారుక్ 14:66 => పేతురు ముంగిటి కిర్ందిభాగములో ఉండగా పర్ధానయాజకుని పనికతెత్లలో 

ఒకతె వచిచ్ 

లూకా 22:54 => నేను అనుదినము మీచెంత దేవాలయములో ఉనన్పుప్డు మీరు ననున్ 

పటుట్కొనలేదు; అయితే ఇది మీ గడియయు అంధకార సంబంధమైన అధికారమును అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

వచనము 62 

పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని 

అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16 => అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి 

నేరము మోపుటకై అబదధ్మాడినయెడల 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:17 => ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, 

అనగా ఆ కాలములోనునన్ యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:18 => ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని 

సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి 

వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:19 => అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:20 => మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము 

ఇకను చేయకుందురు. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 19:21 => నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్ చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి. 

1 రాజులు 21:8 => అహాబు పేరట తాకీదు వార్యించి అతని ముదర్తో ముదిర్ంచి, ఆ తాకీదును 

నాబోతు నివాసము చేయుచునన్ పటట్ణపు పెదద్లకును సామంతులకును పంపెను. 

1 రాజులు 21:9 => ఆ తాకీదులో వార్యించినదేమనగా ఉపవాసదినము జరుగవలెనని మీరు 

చాటించి నాబోతును జనులయెదుట నిలువబెటిట్ 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 35:12 => మేలునకు పర్తిగా నాకు కీడు చేయుచునాన్రు నేను దికుక్లేనివాడనైతిని. 

కీరత్నలు 94:20 => కటట్డవలన కీడు కలిప్ంచు దుషుట్ల పరిపాలనతో నీకు పొందుకలుగునా? 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  
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సామెతలు 25:18 => తన పొరుగువానిమీద కూటసాక్షయ్ము పలుకువాడు సమెమ్టను ఖడగ్మును 

వాడిగల అంబును పోలినవాడు. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

మారుక్ 14:56 => అనేకులు ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలికినను వారి సాక్షయ్ములు ఒకదానికి 

ఒకటి సరిపడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:12 => పర్జలను పెదద్లను శాసుత్ర్లను రేపి అతనిమీదికి వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1 => అయిదు దినములైన తరువాత పర్ధానయాజకుడైన అననీయయు, 

కొందరు పెదద్లును, తెరుత్లుల్ అను ఒక నాయ్యవాదియు కైసరయకు వచిచ్, పౌలుమీద తెచిచ్న ఫిరాయ్దు 

అధిపతికి తెలియజేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:2 => పౌలు రపిప్ంపబడినపుప్డు తెరుత్లుల్ అతనిమీద నేరముమోప 

నారంభించి యిటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:3 => మహా ఘనతవహించిన ఫేలికాస్, మేము తమవలన ఎంతో నెమమ్ది 

అనుభవించుచునాన్మనియు, ఈ దేశజనమునకు సంభవించిన అనేకమైన కీడులు తమ పరామరశ్చేత 

దిదుద్బాటవుచునన్వనియు ఒపుప్కొని, మేము సకల విధములను సకల సథ్లములలోను పూరణ్ కృతజఞ్తతో 

అంగీకరించుచునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:4 => నేను తమకు ఎకుక్వ ఆయాసము కలుగజేయకుండ మేము 

కుల్పత్ముగా చెపుప్కొనుదానిని తమరు ఎపప్టివలె శాంతముగా వినవలెనని వేడుకొనుచునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:5 => ఈ మనుషుయ్డు పీడవంటివాడును, భూలోకమందునన్ సకలమైన 

యూదులను కలహమునకు రేపువాడును, నజరేయుల మతభేదమునకు నాయకుడునై యునన్టుట్ 

మేము కనుగొంటిమి, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:6 => మరియు ఇతడు దేవాలయమును అపవితర్ము చేయుటకు 

యతన్పడెను గనుక మేము అతని పటుట్కొంటిమి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:7 => తమరు విమరిశ్ంచినయెడల  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:8 => మేము ఇతనిమీద మోపుచునన్ నేరములనిన్యు తమకే 

తెలియవచుచ్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:10 => అపుప్డు అధిపతి మాటలాడుమని పౌలునకు సైగచేయగా 

అతడిటల్నెను తమరు బహు సంవతస్రములనుండి యీ జనమునకు నాయ్యాధిపతులై యునాన్రని 

యెరిగి నేను ధైరయ్ముతో సమాధానము చెపుప్కొనుచునాన్ను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:11 => యెరూషలేములో ఆరాధించుటకు నేను వెళిల్ననాటనుండి 

పండెర్ండు దినములు మాతర్మే అయినదని తమరు విచారించి తెలిసికొనవచుచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:12 => దేవాలయములో నేమి, సమాజమందిరములలో నేమి, 

పటట్ణములోనేమి, నేను ఎవనితోను తరిక్ంచుటయైనను, జనులను గుమికూరుచ్టయైనను వారు 

చూడలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:13 => మరియు వారు ఇపుప్డు నామీద మోపు నేరములను తమరికి 

ఋజువుపరచలేరు. 

ఆదికాండము 39:14 => తన యింటి మనుషుయ్లను పిలిచి చూడుడి, అతడు మనలను ఎగతాళి 

చేయుటకు ఒక హెబీర్యుని మనయొదద్కు తెచిచ్యునాన్డు. నాతో శయనింపవలెనని వీడు నాయొదద్కు 

రాగా నేను పెదద్ కేకవేసితిని. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 
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నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

1 సమూయేలు 22:9 => అపుప్డు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగగ్ర నిలిచియుండి 

యెషష్యి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగగ్రకురాగా నేను 

చూచితిని. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

నెహెమాయ్ 6:13 => ఇందువలన నాకు భయము పుటట్గా, నేను అతడు చెపిప్నటుల్ చేసి పాపములో 

పడుదునని అనుకొని, నామీద నింద మోపునటుల్గా ననున్గూరిచ్ చెడువారత్ పుటిట్ంచుటకు వారతనికి 

లంచమిచిచ్ యుండిరి. 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 52:2 => మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగలకతిత్వలె నీ నాలుక నాశనము చేయ 

నుదేద్శించుచునన్ది 

కీరత్నలు 55:3 => శతుర్వుల శబద్మునుబటిట్యు దుషుట్ల బలాతాక్రమునుబటిట్యు నేను 

చింతాకార్ంతుడనై విశార్ంతి లేక మూలుగుచునాన్ను. వారు నామీద దోషము మోపుచునాన్రు 

ఆగర్హముగలవారై ననున్ హింసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 64:6 => వారు దుషట్కిర్యలను తెలిసికొనుటకు పర్యతిన్ంతురు వెదకి వెదకి ఉపాయము 

సిదధ్పరచుకొందురు పర్తివాని హృదయాంతరంగము అగాధము.  
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కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 119:69 => గరివ్షు ఠ్లు నా మీద అబదధ్ము కలిప్ంచుదురు అయితే పూరణ్హృదయముతో 

నేను నీ ఉపదేశములను అనుసరింతును. 

కీరత్నలు 120:2 => యెహోవా, అబదధ్మాడు పెదవులనుండియు మోసకరమైన నాలుకనుండియు నా 

పార్ణమును విడిపించుము. 

సామెతలు 6:19 => లేనివాటిని పలుకు అబదధ్సాకిష్యు అనన్దముమ్లలో జగడములు 

పుటిట్ంచువాడును. 

సామెతలు 12:17 => సతయ్వాద పిర్యుడు నీతిగల మాటలు పలుకును కూటసాకిష్ మోసపు మాటలు 

చెపుప్ను. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

పర్సంగి 3:16 => మరియు లోకమునందు విమరశ్ సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు, 

నాయ్యముండవలసిన సాథ్నమున దురామ్రగ్త జరుగుటయు నాకు కనబడెను. 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 
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యెహెజేక్లు 22:9 => కొండెములు చెపిప్ నరహతయ్ చేయువారు నీలో కాపురమునాన్రు, 

పరవ్తములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధయ్ నివసించుచునాన్రు, నీలో కామ వికార చేషట్లు 

జరుగుచునన్వి. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 5:22 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా తన సహోదరునిమీద కోపపడు పర్తివాడు విమరశ్కు 

లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వయ్రుథ్డా అని చెపుప్వాడు మహా సభకు లోనగును; దోర్హీ అని 

చెపుప్వాడు నరకాగిన్కి లోనగును. 

మతత్యి 10:17 => మనుషుయ్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి; వారు మిముమ్ను మహాసభలకు అపప్గించి, 

తమ సమాజమందిరములలో మిముమ్ను కొరడాలతో కొటిట్ంతురు, 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 11:53 => కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలోచించుచుండిరి. 

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 
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వచనము 63 

అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో 

చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు యేసు నీవనన్టే ట్. 

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.  

దానియేలు 6:5 => అందుకా మనుషుయ్లు అతని దేవుని పదధ్తి విషయమందేగాని మరి ఏ 

విషయమందును అతనిలో లోపము కనుగొనలేమనుకొనిరి. 

తీతుకు 2:8 => నీ ఉపదేశము మోసము లేనిదిగాను మానయ్మైనదిగాను నిరాకేష్పమైన 

హితవాకయ్ముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను. 

1 పేతురు 3:16 => అపుప్డు మీరు దేనివిషయమై దురామ్రుగ్లని దూషింపబడుదురో దాని విషయమై 

కీర్సుత్నందునన్ మీ సత పర్వరత్న మీద అపనింద వేయువారు సిగుగ్పడుదురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

మారుక్ 14:58 => ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

మారుక్ 14:59 => గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్షయ్మును సరిపడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 20:16 => నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 
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1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

కీరత్నలు 27:12 => అబదధ్సాకుష్లును కూర్రతవ్ము వెళల్గర్కుక్వారును నా మీదికి లేచియునాన్రు. నా 

విరోధుల యిచఛ్కు ననున్ అపప్గింపకుము  

కీరత్నలు 35:11 => కూటసాకుష్లు లేచుచునాన్రు నేనెరుగని సంగతులనుగూరిచ్ ననున్ 

అడుగుచునాన్రు. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యెషయా 32:7 => మోసకారి సాధనములును చెడ డ్వి నిరుపేదలు నాయ్యవాదన చేసినను 

కలల్మాటలతో దీనులను నాశనము చేయుటకు వారు దురాలోచనలు చేయుదురు.  

యిరిమ్యా 20:10 => నలుదికుక్ల భయము అని అనేకులు గుసగుసలాడగా వింటిని. వారు 

దురామ్రుగ్డని మీరు చాటించినయెడల మేమును చాటింతుమందురు; అతడొకవేళ చికుక్పడును, 

అపుప్డు మనమతని పటుట్కొని అతనిమీద పగతీరుచ్కొందమని చెపుప్కొనుచు, నాకు సేన్హితులైన 

వారందరు నేను పడిపోగా చూడవలెనని కనిపెటుట్కొనియునాన్రు. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 
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యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:9 => యూదులందుకు సమమ్తించి యీ మాటలు నిజమే అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7 => పౌలు వచిచ్నపుప్డు యెరూషలేమునుండి వచిచ్న యూదులు అతని 

చుటుట్ నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని బుజువు చేయలేకపోయిరి. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

వచనము 64 

ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ 

మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 12:24 => పరిసయుయ్లు ఆ మాట విని వీడు దయయ్ములకు అధిపతియైన 

బయెలె జ్బూలువలననే దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు గాని మరియొకనివలన కాదనిరి. 

ఆదికాండము 19:9 => ఈ మనుషుయ్లు నా యింటినీడకు వచిచ్యునాన్రు గనుక వారిని మీరేమి 

చేయకూడదని చెపిప్నపుప్డు వారు నీవు అవతలికి పొమమ్నిరి. మరియు వారు వీడెవడో మనలోనికి 

పరదేశిగావచిచ్ తీరప్రిగానుండ చూచుచునాన్డు; కాగా వారికంటె నీకు ఎకుక్వ కీడు చేసెదమని చెపిప్ 

లోతు అను ఆ మనుషుయ్నిమీద దొమిమ్గాపడి తలుపు పగులగొటుట్టకు సమీపించిరి. 

1 రాజులు 22:27 => బందీగృహములో ఉంచి, మేము కేష్మముగా తిరిగివచుచ్వరకు అతనికి 

కషట్మైన అనన్ము నీళుల్ ఈయుడని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
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2 రాజులు 9:11 => యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకులయొదద్కు రాగా ఒకడు ఏమి 

సంభవించినది? ఆ వెఱిఱ్వాడు నీయొదద్కు వచిచ్న హేతువేమని అతని నడుగగా, అతడు వానిని వాని 

మాటలు మీరెరిగెయునాన్రని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 9:29 => దేవుడు మోషేతో మాటలాడెనని యెరుగుదుము గాని వీడెకక్డనుండి వచెచ్నో 

యెరుగమని చెపిప్ వానిని దూషించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18 => ఎపికూరీయులలోను సోత్యికులలోను ఉనన్ కొందరు జాఞ్నులు 

అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెపుప్నది ఏమిటని చెపుప్కొనిరి. అతడు యేసును 

గూరిచ్యు పునురుతాథ్నమును గూరిచ్యు పర్కటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అనయ్దేవతలను 

పర్చురించుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:13 => వీడు ధరమ్ శాసత్రమునకు వయ్తిరికత్ముగా దేవుని ఆరాధించుటకు 

జనులను పేర్రేపించుచునాన్డని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22 => ఈ మాటవరకు అతడు చెపిప్నది వారు ఆలకించుచుండిరి. 

అపప్డు ఇటువంటివాడు బర్దుక తగడు, భూమిమీద ఉండకుండ వానిని చంపివేయుడని కేకలు వేసిరి. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

యిరిమ్యా 26:8 => జనులకందరికిని పర్కటింపవలెనని యెహోవా యిరీమ్యాకు ఆజాఞ్పించిన 

మాటలనిన్టిని అతడు పలికి చాలించిన తరువాత యాజకులును పర్వకత్లును జనులందరును అతని 

పటుట్కొని నీవు మరణశిక్ష నొందక తపప్దు. 

యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

యిరిమ్యా 26:10 => యూదా అధిపతులు ఆ సంగతులు విని రాజు నగరులోనుండి యెహోవా 

మందిరమునకు వచిచ్, యెహోవా మందిరపు కొర్తత్ గవిని దావ్రమున కూరుచ్ండగా 

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 26:17 => మరియు దేశమందలి పెదద్లలో కొందరు లేచి సమాజముగా కూడిన జనులతో 

ఈ మాటలు పలికిరి. 
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యిరిమ్యా 26:18 => యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో మోరషీత్యుడైన మీకా 

పర్వచించుచుండెను . అతడు యూదా జనులందరితో ఇటుల్  పర్కటించుచు వచెచ్ను 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు చేను దునన్బడునటుల్ మిముమ్నుబటిట్ 

సీయోను దునన్బడును, యెరూషలేము రాళల్కుపప్లగును, మందిరమునన్ పరవ్తము అరణయ్ములోని 

ఉనన్త సథ్లములవలె అగును. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13 => అతనిని పటుట్కొని మహాసభయొదద్కు తీసికొనిపోయి అబదధ్పు 

సాకుష్లను నిలువబెటిట్రి. వారుఈ మనుషుయ్డెపుప్డును ఈ పరిశుదధ్ సథ్లమునకును మన 

ధరమ్శాసత్రమునకును విరోధముగా మాటలాడుచునాన్డు 

లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:15 => ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే 

గాని యే పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల 

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును. 
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కీరత్నలు 56:5 => దినమెలల్ వారు నా మాటలు అపారథ్ము చేయుదురు నాకు హాని చేయవలెననన్ 

తలంపులే వారికి నితయ్ము పుటుట్చునన్వి.  

కీరత్నలు 89:51 => యెహోవా, అవి నీ శతుర్వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతలమీద వారు 

మోపుచునన్ నిందలు. 

ఆమోసు 7:11 => యరొబాము ఖడగ్ముచేత చచుచ్ననియు, ఇశార్యేలీయులు తమ దేశమును విడిచి 

చెరలోనికి పోవుదురనియు పర్కటించుచునాన్డు; అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని 

తెలియజేసెను. 

జెకరాయ్ 6:12 => అతనితో ఇటల్నుము సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన సథ్లములోనుండి చిగురుచ్ను, అతడు యెహోవా ఆలయము 

కటుట్ను. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:1 => పర్ధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 13:1 => ఈ మూడవసారి నేను మీయొదద్కు వచుచ్చునాన్ను ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల నోట పర్తి మాటయు సిథ్రపరచబడవలెను. 

వచనము 65 

పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రము చింపుకొని--వీడు దేవదూషణ చేసెను; మనకిక సాకుష్లతో పని ఏమి? 

ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిపుప్డు వినాన్రు; 

మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 
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మతత్యి 27:13 => కాబటిట్ పిలాతు నీమీద వీరెనిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో నీవు వినలేదా? అని 

ఆయనను అడిగెను. 

మతత్యి 27:14 => అయితే ఆయన ఒక మాటకైనను అతనికి ఉతత్రమియయ్లేదు గనుక అధిపతి 

మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడెను. 

మారుక్ 14:60 => పర్ధానయాజకుడు వారి మధయ్ను లేచి నిలిచి ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీ 

మీద పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని యేసునడిగెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

యోహాను 18:19 => పర్ధానయాజకుడు ఆయన శిషుయ్లను గూరిచ్యు ఆయన బోధను గూరిచ్యు 

యేసును అడుగగా 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

యోహాను 18:21 => నీవు ననున్ అడుగనేల? నేను వారికేమి బోధించినది వినన్వారిని అడుగుము; 

ఇదిగో నేను చెపిప్నది వీరెరుగుదురని అతనితో అనెను. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

యోహాను 18:23 => అందుకు యేసు నేను కానిమాట ఆడినయెడల ఆ కానిమాట ఏదో చెపుప్ము; 

మంచిమాట ఆడినయెడల ననేన్ల కొటుట్చునాన్వనెను. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 
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యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

మతత్యి 27:13 => కాబటిట్ పిలాతు నీమీద వీరెనిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో నీవు వినలేదా? అని 

ఆయనను అడిగెను. 

మారుక్ 15:4 => పిలాతు ఆయనను చూచి మరల నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? నీ మీద వీరు 

ఎనెన్నిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో చూడుమనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:1 => పర్ధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

వచనము 66 

మీకేమి తోచుచునన్దని అడిగెను. అందుకు వారు వీడు మరణమునకు పాతుర్డనిరి. 

కీరత్నలు 38:12 => నా పార్ణము తీయజూచువారు ఉరులు ఒడుడ్చునాన్రు నాకు కీడుచేయ 

జూచువారు హానికరమైన మాటలు పలుకుచు దినమెలల్ కపటోపాయములు పనున్చునాన్రు.  

కీరత్నలు 38:13 => చెవిటివాడనైనటుట్ నేను వినకయునాన్ను మూగవాడనైనటుట్ నోరు తెరచుట 

మానితిని. 

కీరత్నలు 38:14 => నేను వినలేనివాడనైతిని ఎదురుమాట పలుకలేనివాడనైతిని. 

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  
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దానియేలు 3:16 => షదర్కును, మేషాకును, అబేదెన్గోయు రాజుతో ఈలాగు చెపిప్రి నెబుకదెన్జరూ, 

యిందును గురించి నీకు పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెననన్ చింత మాకు లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:34 => అపుప్డు నపుంసకుడు పర్వకత్ యెవనిగూరిచ్ యీలాగు 

చెపుప్చునాన్డు? తనున్ గూరిచ్యా, వేరొకని గూరిచ్యా?దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిపుప్నడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:35 => అందుకు ఫిలిపుప్ నోరు తెరచి, ఆ లేఖనమును అనుసరించి 

అతనికి యేసును గూరిచ్న సువారత్ పర్కటించెను. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

లేవీయకాండము 5:1 => ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు 

తెలిసినదానిగూరిచ్గాని సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన 

దోషశిక్షను భరించును. 

సంఖాయ్కాండము 5:19 => అపుప్డు యాజకుడు ఆ సతరీచేత పర్మాణము చేయించి ఆమెతో 

చెపప్వలసినదేమనగా ఏ పురుషుడును నీతో శయనింపనియెడలను , నీవు నీ భరత్కు 

అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తపిప్పోయి అపవితర్మైన కారయ్ము చేయకపోయినయెడలను, శాపము 

కలుగజేయు ఈ చేదునీళల్నుండి నిరోద్షివి కముమ్. 

సంఖాయ్కాండము 5 :20 => నీవు నీ భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తోర్వతపిప్ 

అపవితర్పరచబడినయెడల, అనగా నీ భరత్కు మారుగా వేరొక పురుషుడు నీతో కూటమిచేసినయెడల 
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సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

1 రాజులు 22:16 => అందుకు రాజు నీచేత పర్మాణము చేయించి యెహోవా నామమునుబటిట్ 

నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేనెనిన్ మారులు నీతో చెపిప్తిని అని రాజు 

సెలవియయ్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:15 => అపుప్డు రాజు యెహోవా నామమునుబటిట్ అబదధ్ముకాక సతయ్మే 

పలుకుమని నేను ఎనిన్ మారులు నీచేత ఒటుట్ పెటిట్ంచుకొందునని అతనితో అనగా 

సామెతలు 29:24 => దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అటిట్వాడు ఒటుట్ పెటిట్నను 

సంగతి చెపప్డు. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

లూకా 22:67 => నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో చెపుప్మనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెపిప్నయెడల మీరు 

నమమ్రు. 

లూకా 22:68 => అదియుగాక నేను మిముమ్ను అడిగినయెడల మీరు నాకు ఉతత్రము చెపప్రు. 
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లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:70 => అందుకు వారందరు అటల్యితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన 

మీరనన్టుట్ నేనే ఆయనను అని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:71 => అందుకు వారు మనకిక సాకుష్లతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట 

వింటిమిగదా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 8:25 => కాబటిట్ వారు నీవెవరవని ఆయన నడుగగా యేసు వారితో మొదటనుండి నేను 

మీతో ఎవడనని చెపుప్చుంటినో వాడనే. 

యోహాను 10:24 => యూదులు ఆయనచుటుట్ పోగై ఎంతకాలము మముమ్ను సందేహపెటుట్దువు? 

నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో సప్షట్ముగా చెపుప్మనిరి. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 
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కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

యెషయా 9:6 => ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను మనకు కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను 

ఆయన భుజముమీద రాజయ్భారముండును. ఆశచ్రయ్కరుడు ఆలోచనకరత్ బలవంతుడైన దేవుడు 

నితుయ్డగు తండిర్ సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.  

యెషయా 9:7 => ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృదిధ్యు కేష్మమును కలుగునటుల్ 

సరవ్కాలము దావీదు సింహాసనమును రాజయ్మును నియమించును నాయ్యమువలనను నీతివలనను 

రాజయ్మును సిథ్ ర ప రచుటకు అతడు సింహాసనా సీనుడై రాజయ్ ప రిపాలన చేయును . 

సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఆసకిత్కలిగి దీనిని నెరవేరుచ్ను.  

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

యోహాను 3:18 => ఆయనయందు విశావ్సముంచువానికి తీరుప్ తీరచ్బడదు; విశవ్సింపనివాడు 

దేవుని అదివ్తీయకుమారుని నామమందు విశావ్సముంచలేదు గనుక వానికి ఇంతకు మునుపే తీరుప్ 

తీరచ్బడెను. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 
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యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 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 6:69 => నీవే దేవుని పరిశుదుధ్డవని మేము విశవ్సించి యెరిగియునాన్మని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 
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యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

1 యోహాను 5:11 => దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని 

అంగీకరింపనివాడు జీవము లేనివాడే. 

1 యోహాను 5:12 => దేవుని కుమారుని నామమందు విశావ్సముంచు మీరు నితయ్జీవము గలవారని 

తెలిసికొనునటుల్ నేను ఈ సంగతులను మీకు వార్యుచునాన్ను. 

1 యోహాను 5:13 => ఆయననుబటిట్ మనకు కలిగిన ధైరయ్మేదనగా, ఆయన చితాత్నుసారముగా 

మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:26 => మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము 

అగిన్మధయ్నుండి పలుకుట విని బర్దికెను? 

యెహోషువ 6:26 => ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు 

ఆజాఞ్పించెను ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి 

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను 

నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 

1 సమూయేలు 3:17 => ఏలీ నీతో యెహోవా యేమి సెలవిచెచ్నో మరుగుచేయక దయచేసి నాతో 

చెపుప్ము. ఆయన నీతో సెలవిచిచ్న సంగతులలో ఏదైన నీవు మరుగు చేసినయెడల అంతకంటె 

అధికమైన కీడు ఆయన నీకు కలుగజేయునుగాకని చెపప్గా 

ఎజార్ 10:5 => ఎజార్ లేచి, పర్ధాన యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరును ఆ మాట 

పర్కారము చేయునటుల్గా వారిచేత పర్మాణము చేయించెను. వారు పర్మాణము చేసికొనగా 

నెహెమాయ్ 5:12 => అందుకు వారు నీవు చెపిప్న పర్కారమే యివనిన్యు ఇచిచ్వేసి వారియొదద్ 

ఏమియు కోరమనిరి. అంతట నేను యాజకులను పిలిచి ఈ వాగాద్న పర్కారము జరిగించుటకు 

వారిచేత పర్మాణము చేయించితిని. 
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పరమగీతము 2:7 => యెరూషలేము కుమారెత్లారా, పొలములోని యిఱుఱ్లనుబటిట్యు 

లేళల్నుబటిట్యు మీచేత పర్మాణము చేయించుకొని పేర్మకు ఇషట్మగువరకు మీరు లేపకయు 

కలతపరచకయు నుండుడని మిముమ్ను బతిమాలుకొనుచునాన్ను.  

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 

మారుక్ 5:7 => యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని 

దేవుని పేరట నీకు ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మారుక్ 12:6 => ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని 

సనామ్నించెదరనుకొని తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 

మారుక్ 14:60 => పర్ధానయాజకుడు వారి మధయ్ను లేచి నిలిచి ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీ 

మీద పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని యేసునడిగెను. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 4:41 => ఇంతేకాక దయయ్ ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను 

వదలిపోయెను; ఆయన కీర్సుత్ అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గదిద్ంచి వాటిని 

మాటాడనీయలేదు. 

లూకా 9:20 => అందుకాయన మీరైతే నేనెవడనని చెపుప్కొనుచునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు 

దేవుని కీర్సుత్వనెను. 
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లూకా 22:67 => నీవు కీర్సుత్వైతే మాతో చెపుప్మనిరి. అందుకాయన నేను మీతో చెపిప్నయెడల మీరు 

నమమ్రు. 

యోహాను 4:26 => యేసు నీతో మాటలాడుచునన్ నేనే ఆయననని ఆమెతో చెపెప్ను.  

యోహాను 8:6 => ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. 

అయితే యేసు వంగి, నేలమీద వేర్లితో ఏమో వార్యుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13 => అపుప్డు దేశసంచారులును మాంతిర్కులునైన కొందరు 

యూదులు పౌలు పర్కటించు యేసు తోడు మిముమ్ను ఉచాచ్టన చేయుచునాన్నను మాట చెపిప్, 

దయయ్ములు పటిట్నవారిమీద పర్భువైన యేసు నామమును ఉచచ్రించుటకు పూనుకొనిరి 

రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27 => సహోదరులకందరికిని యీ పతిర్క చదివి వినిపింపవలెనని పర్భువు 

పేర మీకు ఆనబెటుట్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 1:2 => ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను. ఆయన 

ఆ కుమారుని సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన దావ్రా పర్పంచములను 

నిరిమ్ంచెను. 

పర్కటన 7:2 => మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక దూత సూరోయ్దయ దిశనుండి పైకి 

వచుచ్ట చూచితిని. భూమికిని సముదర్మునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ 

నలుగురు దూతలతో 

Page  of 3575 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వచనము 67 

అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

మతత్యి 27:11 => యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుప్డు అధిపతి యూదుల రాజవు నీవేనా? 

అని ఆయననడుగగా యేసు అతని చూచి నీవనన్టే ట్ అనెను 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

లూకా 22:70 => అందుకు వారందరు అటల్యితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన 

మీరనన్టుట్ నేనే ఆయనను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

మతత్యి 16:27 => మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై తన దూతలతో కూడ 

రాబోవుచునాన్డు. అపుప్డాయన ఎవని కిర్యలచొపుప్న వానికి ఫలమిచుచ్ను. 

మతత్యి 24:30 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచి, 

భూమిమీదనునన్ సకల గోతర్ములవారు రొముమ్ కొటుట్కుందురు 

మతత్యి 25:31 => తన మహిమతో మనుషయ్కుమారుడును ఆయనతో కూడ సమసత్ దూతలును 

వచుచ్నపుప్డు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును. 

దానియేలు 7:13 => రాతిర్ కలిగిన దరశ్నములను నేనింక చూచుచుండగా, ఆకాశమేఘారూఢుడై 

మనుషయ్కుమారుని పోలిన యొకడు వచిచ్, ఆ మహా వృదుధ్డగువాని సనిన్ధిని పర్వేశించి, ఆయన 

సముఖమునకు తేబడెను. 
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లూకా 21:27 => అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై 

వచుచ్ట చూతురు. 

యోహాను 1:50 => అందుకు యేసు ఆ అంజూరపు చెటుట్కిర్ంద నినున్ చూచితినని నేను 

చెపిప్నందువలన నీవు నముమ్చునాన్వా? వీటికంటె గొపప్ కారయ్ములు చూతువని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:51 => మరియు ఆయన మీరు ఆకాశము తెరవబడుటయు, దేవుని దూతలు 

మనుషయ్కుమారుని పైగా ఎకుక్టయును దిగుటయును చూతురని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

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 

రోమీయులకు 14:10 => అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీరుప్ తీరచ్నేల? నీ సహోదరుని 

నిరాకరింపనేల? మనమందరము దేవుని నాయ్యపీఠము ఎదుట నిలుతుము. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16 => ఆరాభ్టముతోను, పర్ధానదూత శబద్ముతోను, దేవుని బూరతోను 

పరలోకమునుండి పర్భువు దిగివచుచ్ను; కీర్సుత్నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. 

పర్కటన 1:7 => ఇదిగో ఆయన మేఘారూఢుడై వచుచ్చునాన్డు; పర్తి నేతర్ము ఆయనను చూచును, 

ఆయనను పొడిచినవారును చూచెదరు; భూజనులందరు ఆయనను చూచి రొముమ్ కొటుట్కొందురు; 

అవును ఆమేన . 

పర్కటన 20:11 => మరియు ధవళమైన మహా సింహాసనమును దానియందు ఆసీనుడైయునన్ 

యొకనిని చూచితిని; భూమాయ్కాశములు ఆయన సముఖమునుండి పారిపోయెను; వాటికి నిలువ 

చోటు కనబడకపోయెను. 

కీరత్నలు 110:1 => పర్భువు నా పర్భువుతో సెలవిచిచ్న వాకుక్ నేను నీ శతుర్వులను నీ పాదములకు 

పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పారశ్వ్మున కూరుచ్ండుము.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55 => అయితే అతడు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు 

తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటను చూచి 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 1:3 => ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్ 

మూరిత్మంతమునై యుండి, తన మహతుత్గల మాటచేత సమసత్మును నిరవ్హించుచు, పాపముల 

విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శేర్షఠ్మైన నామము పొందెనో 

వారికంటె అంత శేర్షు ఠ్డై, ఉనన్త లోక 

హెబీర్యులకు 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. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:16 => అతడు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలెనే ఇశార్యేలు వారందరును 

పరవ్తములమీద చెదరిపోవుట చూచితిని; వీరికి యజమానుడు లేడనియు, వీరిలో పర్తివాడు తన తన 

యింటికి సమాధానముగా పోవలెననియు యెహోవా సెలవిచిచ్యునాన్డనెను. 

కీరత్నలు 104:3 => జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసియునాన్డు. మేఘములను 

తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెకక్లమీద గమనము చేయుచునాన్డు  

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

Page  of 3578 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 10:23 => వారు ఈ పటట్ణములో మిముమ్ను హింసించునపుప్డు మరియొక పటట్ణమునకు 

పారిపోవుడి; మనుషయ్కుమారుడు వచుచ్వరకు మీరు ఇశార్యేలు పటట్ణములలో సంచారము 

చేసియుండరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

మారుక్ 8:38 => వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా 

మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో , వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ 

మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 5:24 => అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము 

కలదని మీరు తెలిసికొనవలెను అని వారితో చెపిప్, పక్షవాయువు గల వాని చూచి నీవు లేచి, నీ 

మంచమెతిత్కొని నీ యింటికి వేలుల్మని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను 
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లూకా 9:26 => ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు సిగుగ్పడువాడెవడో వానిగూరిచ్ 

మనుషయ్కుమారుడు, తనకును తన తండిర్కిని పరిశుదద్ దూతలకును కలిగియునన్ మహిమతో 

వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడును. 

లూకా 17:24 => ఆకాశము కిర్ంద ఒక దికుక్నుండి మెరుపు మెరిసి, ఆకాశముకిర్ంద మరియొక 

దికుక్నకేలాగు పర్కాశించునో ఆలాగున మనుషయ్కుమారుడు తన దినమున ఉండును. 

లూకా 17:30 => ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్క్షమగు దినమున జరుగును. 

లూకా 22:69 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు మహాతమ్య్ముగల దేవుని కుడిపారశ్వ్మున 

ఆసీనుడగునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 4:26 => యేసు నీతో మాటలాడుచునన్ నేనే ఆయననని ఆమెతో చెపెప్ను.  

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 1:20 => ఆయన ఆ బలాతిశయముచేత కీర్సుత్ను మృతులలోనుండి లేపి, సమసత్మైన 

ఆధిపతయ్ముకంటెను అధికారముకంటెను శకిత్కంటెను పర్భుతవ్ముకంటెను, ఈ యుగమునందు 

మాతర్మే  

కొలొసస్యులకు 3:1 => మీరు కీర్సుత్తో కూడ లేపబడినవారైతే పైనునన్ వాటినే వెదకుడి, అకక్డ కీర్సుత్ 

దేవుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండియునాన్డు. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17 => ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితోకూడ 

ఏకముగా పర్భువును ఎదురొక్నుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము. 

కాగా మనము సదాకాలము పర్భువుతో కూడ ఉందుము. 

2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7 => దేవుని నెరుగనివారికిని, మన పర్భువైన యేసు సువారత్కు 

లోబడనివారికిని పర్తిదండన చేయునపుప్డు 
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తీతుకు 2:13 => అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుకీర్సుత్ మహిమ యొకక్ పర్తయ్క్షత 

కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో సవ్సథ్బుదిధ్తోను నీతితోను, భకిత్తోను బర్దుకుచుండవలెనని 

మనకు బోధించుచునన్ది 

పర్కటన 6:16 => బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్వాని యొకక్యు 

గొఱఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను; దానికి తాళజాలినవాడెవడు?  

పర్కటన 12:10 => మరియు ఒక గొపప్ సవ్రము పరలోకమందు ఈలాగు చెపుప్ట వింటిని 

రాతిర్ంబగళుల్ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపువాడైన అపవాది 

పడదోర్యబడియునాన్డు గనుక ఇపుప్డు రక్షణయు శకిత్యు రాజయ్మును మన దేవునివాయెను; ఇపుప్డు 

అధికారము ఆయన కీర్సుత్దాయెను. 

వచనము 68 

కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమనిరి. 

లేవీయకాండము 21:20 => గూనివాడేగాని గుజుజ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గలవాడేగాని 

గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. 

2 రాజులు 18:37 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడైన యోవాహును, బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్, రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

2 రాజులు 19:1 => హిజిక్యా విని తన బటట్లు చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని యెహోవా 

మందిరమునకు పోయి 

2 రాజులు 19:2 => గృహనిరావ్హకుడగు ఎలాయ్కీమును, శాసిత్ షెబాన్ను, యాజకులలో పెదద్లను, 

ఆమోజు కుమారుడును పర్వకత్యునైన యెషయాయొదద్కు పంపెను. 

2 రాజులు 19:3 => వీరు గోనెపటట్ కటుట్కొని అతనియొదద్కు వచిచ్ అతనితో ఇటల్నిరి హిజిక్యా 

సెలవిచుచ్నదేమనగా ఈ దినము శర్మయు శిక్షయు దూషణయు గల దినము;పిలల్లు పుటట్వచిచ్రి గాని 

కనుటకు శకిత్ చాలదు. 
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యిరిమ్యా 36:24 => రాజైనను ఈ మాటలనిన్టిని వినిన యతని సేవకులలో ఎవరైనను 

భయపడలేదు, తమ బటట్లు చింపుకొనలేదు. 

మారుక్ 14:63 => పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాకుష్లతో పనియేమి? 

మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

మతత్యి 9:3 => ఇదిగో శాసుత్ర్లలో కొందరు ఇతడు దేవదూషణ చేయుచునాన్డని తమలోతాము 

అనుకొనగా 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:11 => అతని పటట్ణపు పెదద్లును పటట్ణమందు నివసించు సామంతులును యెజెబెలు 

తమకు పంపిన తాకీదు పర్కారముగా జరిగించిరి. 

1 రాజులు 21:12 => ఎటల్నగా వారు ఉపవాసదినము చాటించి నాబోతును జనులయెదుట 

నిలువబెటిట్రి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

లూకా 5:21 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును దేవదూషణ చేయుచునన్ యితడెవడు? దేవుడొకక్డే 

తపప్ మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించుకొనసాగిరి. 

యోహాను 10:33 => అందుకు యూదులు నీవు మనుషుయ్డవై యుండి దేవుడనని 

చెపుప్కొనుచునాన్వు గనుక దేవదూషణ చేసినందుకే నినున్ రాళల్తో కొటుట్దుము గాని మంచి కిర్య 

చేసినందుకు కాదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 
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ఆదికాండము 37:34 => యాకోబు తన బటట్లు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపటట్ కటుట్కొని అనేక 

దినములు తన కుమారుని నిమితత్ము అంగలారుచ్చుండగా 

ఆదికాండము 39:17 => అపుప్డామె తన భరత్తో ఈ మాటల చొపుప్న చెపెప్ను నీవు మనయొదద్కు 

తెచిచ్న ఆ హెబీర్దాసుడు ననున్ ఎగతాళి చేయుటకు నాయొదద్కు వచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 21:10 => పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరి తలమీద 

అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన 

తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

సంఖాయ్కాండము 14:6 => అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను 

కుమారుడగు యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

2 రాజులు 5:7 => ఇశార్యేలు రాజు ఈ పతిర్కను చదివి వసత్రములు చింపుకొని చంపుటకును 

బర్తికించుటకును నేను దేవుడనా? ఒకనికి కలిగిన కుషఠ్రోగమును మానుప్మని నాయొదద్కు ఇతడు 

పంపుటయేమి? నాతో కలహమునకు కారణము అతడు ఎటుల్ వెదకుచునాన్డో మీరు 

ఆలోచించుడనెను. 

యోబు 15:6 => నేను కాదు నీ మాటలే నీ దోషమును సాథ్పించుచునన్వి నీ పెదవులే నీ మీద 

సాక్షయ్ము పలుకుచునన్వి. 

యెషయా 19:1 => ఐగుపుత్నుగూరిచ్న దేవోకిత్ యెహోవా వేగముగల మేఘము ఎకిక్ ఐగుపుత్నకు 

వచుచ్చునాన్డు ఐగుపుత్ విగర్హములు ఆయన సనిన్ధిని కలవరపడును ఐగుపీత్యుల గుండె 

కరగుచునన్ది 
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యెషయా 36:22 => గృహనిరావ్హకుడును హిలీక్యా కుమారుడునైన ఎలాయ్కీమును, శాసిత్యగు 

షెబాన్యును, రాజయ్పు దసాత్వేజులమీదనునన్ ఆసాపు కుమారుడగు యోవాహును బటట్లు చింపుకొని 

హిజిక్యాయొదద్కు వచిచ్ రబా ష్కే పలికిన మాటలనిన్యు తెలియజెపిప్రి. 

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

మారుక్ 2:7 => వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; 

దేవుడొకక్డే తపప్ పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 22:71 => అందుకు వారు మనకిక సాకుష్లతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట 

వింటిమిగదా అని చెపిప్రి. 

యోహాను 18:20 => యేసు నేను బాహాటముగా లోకము ఎదుట మాటలాడితిని; యూదులందరు 

కూడివచుచ్ సమాజమందిరములలోను దేవాలయములోను ఎలల్పుప్డును బోధించితిని; రహసయ్ముగా 

నేనేమియు మాటలాడలేదు. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56 => ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుషయ్కుమారుడు దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మందు నిలిచియుండుటయు చూచుచునాన్నని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14 => అపొసత్లులైన బరన్బాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ 

వసత్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 

వచనము 69 
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పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు వచిచ్ నీవును 

గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

లేవీయకాండము 24:11 => ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని 

పాళెములో పోరుపడగా ఆ ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి 

శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను 

గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ 

లేవీయకాండము 24:12 => యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో 

ఉంచిరి.  

లేవీయకాండము 24:13 => అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 

లేవీయకాండము 24:14 => శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని 

శాపవచనమును వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో 

వాని చావగొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 24:15 => మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు 

తన పాపశిక్షను భరింపవలెను. 

లేవీయకాండము 24:16 => యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27 => యెరూషలేములో కాపురముండువారును, వారి అధికారులును, 

ఆయననైనను, పర్తి విశార్ంతిదినమున చదవబడుచునన్ పర్వకత్ల వచనములనైనను గర్హింపక, 

ఆయనకు శిక్షవిధించుట చేత ఆ వచనములను నెరవేరిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:22 => మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి 

మార్నుమీద వేర్లాడదీసినయెడల 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

యెషయా 53:8 => అనాయ్యపు తీరుప్నొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల 

యతికర్మమునుబటిట్ మొతత్బడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొటిట్వేయబడెను అయినను 

అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించినవారెవరు?  

యిరిమ్యా 26:11 => యాజకులును పర్వకత్లును అధిపతులతోను సమసత్ పర్జలతోను ఈలాగనిరి 

మీరు చెవులార వినియునన్ పర్కారము, ఈ మనుషుయ్డు ఈ పటట్ణమునకు విరోధముగా 

పర్వచించుచునాన్డు; గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 
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మారుక్ 14:64 => ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా 

వారందరు మరణమునకు పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

లూకా 22:71 => అందుకు వారు మనకిక సాకుష్లతో పని ఏమి? మనము అతని నోటిమాట 

వింటిమిగదా అని చెపిప్రి. 

వచనము 70 

అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెపుప్సంగతి నాకు తెలియదని అందరియెదుట అనెను. 

మతత్యి 27:30 => ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

సంఖాయ్కాండము 12:14 => అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద 

ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె యేడు దినములు సిగుగ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9 => ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని 

కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని 

మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని చెపప్వలెను. 

యోబు 30:9 => అటిట్వారు ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు 

ఆసప్దముగా నునాన్ను. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

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  
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యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

1 కొరిందీయులకు 4:13 => దూషింపబడియు బతిమాలుకొనుచునాన్ము లోకమునకు మురికిగాను 

అందరికి పెంటగాను ఇపప్టివరకు ఎంచబడియునాన్ము. 

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. 

మతత్యి 5:39 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా దుషుట్ని ఎదిరింపక, నినున్ కుడిచెంపమీద కొటుట్వాని 

వైపునకు ఎడమచెంప కూడ తిర్పుప్ము. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

యిరిమ్యా 20:2 => పర్వకత్యైన యిరీమ్యాను కొటిట్, యెహోవా మందిరమందునన్ బెనాయ్మీనుమీది 

గుమమ్మునొదద్నుండు బొండలో అతనిని వేయించెను. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:30 => అతడు తనున్ కొటుట్వానితటుట్ తన చెంపను తిర్పప్వలెను. అతడు 

నిందతో నింపబడవలెను 

విలాపవాకయ్ములు 3:45 => జనములమధయ్ మముమ్ను మషుట్గాను చెతత్గాను పెటిట్యునాన్వు. 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2 => అందుకు పర్ధానయాజకుడైన అననీయ అతని నోటిమీద కొటుట్డని 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారికి ఆజాఞ్పింపగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:3 => పౌలు అతనిని చూచి సునన్ము కొటిట్న గోడా, దేవుడు నినున్ 

కొటుట్ను; నీవు ధరమ్శాసత్రము చొపుప్న ననున్ విమరిశ్ంప కూరుచ్ండి, ధరమ్శాసత్రమునకు విరోధముగా 

ననున్ కొటట్ నాజాఞ్పించుచునాన్వా అనెను.దగగ్ర నిలిచియునన్వారు నీవు దేవుని పర్ధానయాజకుని 

దూషించెదవా? అని అడిగిరి. 

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. 

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 
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నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

యోబు 16:10 => జనులు నామీద తమ నోరు తెరతురు ననున్ తిటిట్ చెంపమీద కొటుట్దురు. వారు 

ఏకీభవించి నామీద గుంపు కూడుదురు 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 109:20 => నా విరోధులకు నా పార్ణమునకు విరోధముగా మాటలాడువారికి ఇదే 

యెహోవా వలన కలుగు పర్తికారము.  

యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

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. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

Page  of 3590 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 6:29 => నినున్ ఒక చెంప మీద కొటుట్వాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ తిర్పుప్ము. నీ పైబటట్ 

ఎతిత్కొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎతిత్కొనిపోకుండ అడ డ్గింపకుము. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

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. 

1 పేతురు 2:20 => తపిప్దమునకై దెబబ్లు తినినపుప్డు మీరు సహించినయెడల మీకేమి ఘనము? 

మేలు చేసి బాధపడునపుప్డు మీరు సహించినయెడల అది దేవునికి హితమగును;  

వచనము 71 

అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును నజరేయుడగు 

యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 27:39 => ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:41 => ఆలాగే శాసుత్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను 

అపహసించుచు 
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మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

మారుక్ 14:65 => కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను 

గుదుద్చు పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ 

పటుట్కొనిరి. 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

లూకా 22:64 => యేసును పటుట్కొనిన మనుషుయ్లు ఆయనను అపహసించి కొటిట్, ఆయన ముఖము 

కపిప్, 

లూకా 22:65 => నినున్ కొటిట్నవాడెవడో పర్వచింపుమని ఆయనను అడిగి ఆయనకు విరోధముగా 

ఇంకను అనేక దూషణ వచనములాడిరి. 

మతత్యి 27:28 => వారు ఆయన వసత్రములు తీసివేసి, ఆయనకు ఎఱఱ్ని అంగీ తొడిగించి 
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మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

యోహాను 19:2 => సైనికులు ముండల్తో కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలమీద పెటిట్ 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

1 పేతురు 2:4 => మనుషుయ్లచేత విసరిజ్ంపబడినను, దేవుని దృషిట్కి ఏరప్రచబడినదియు 

అమూలయ్మును సజీవమునైన రాయియగు పర్భువునొదద్కు వచిచ్నవారై, 

1 పేతురు 2:5 => యేసుకీర్సుత్ దావ్రా దేవునికి అనుకూలములగు ఆతమ్ సంబంధమైన 

బలులనరిప్ంచుటకు పరిశుదధ్ యాజకులుగా ఉండునటుల్, మీరును సజీవమైన రాళల్వలెనుండి ఆతమ్ 

సంబంధమైన మందిరముగా కటట్బడుచునాన్రు. 

1 పేతురు 2:6 => ఏలయనగా ఇదిగో నేను ముఖయ్మును ఏరప్రచబడినదియు అమూలయ్మునగు 

మూలరాతిని సీయోనులొ సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచువాడు ఏమాతర్మును 

సిగుగ్పడడు అను మాట లేఖనమందు వార్యబడియునన్ది. 
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1 పేతురు 2:7 => విశవ్సించుచునన్ మీకు, ఆయన అమూలయ్మైనవాడు; విశవ్సింపనివారికైతే ఇలుల్ 

కటుట్వారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయెను. మరియు అది అడుడ్రాయియు 

అడుడ్బండయు ఆయెను. 

1 పేతురు 2:8 => కటుట్వారు వాకయ్మునకవిధేయులై తొటిర్లుల్చునాన్రు, దానికే వారు 

నియమింపబడిరి. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:23 => అపుప్డు కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా దగగ్రకు వచిచ్ 

మీకాయాను చెంపమీద కొటిట్ నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏ మారగ్మున 

పోయెననెను. 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

యిరిమ్యా 37:15 => అధిపతులు యిరీమ్యామీద కోపపడి అతని కొటిట్, తాము బందీగృహముగా 

చేసియునన్ లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

యోహాను 18:22 => ఆయన ఈ మాటలు చెపిప్నపుప్డు దగగ్ర నిలిచియునన్ బంటౌర్తులలొ ఒకడు 

పర్ధానయాజకునికి ఈలాగు ఉతత్రమిచుచ్చునాన్వా అని చెపిప్ యేసును అరచేతులతో కొటెట్ను. 
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హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 72 

అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:58 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి 

వెంబడించి లోపలికి పోయి దీని అంతమేమవునో చూడవలెనని బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండెను. 

1 రాజులు 19:9 => అచచ్ట ఉనన్ యొక గుహలో చేరి బసచేసెను. యెహోవా వాకుక్ అతనికి 

పర్తయ్క్షమై ఏలీయా, యిచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని అతని నడుగగా 

1 రాజులు 19:13 => ఏలీయా దాని విని తన దుపప్టితో ముఖము కపుప్కొని బయలుదేరి గుహ 

వాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలీయా, ఇచచ్ట నీవేమి చేయుచునాన్వని యొకడు పలికిన మాట అతనికి 

వినబడెను. 

కీరత్నలు 1:1 => దుషుట్ల ఆలోచనచొపుప్న నడువకపాపుల మారగ్మున నిలువక అపహాసకులు 

కూరుచ్ండు చోటను కూరుచ్ండక 

మారుక్ 14:66 => పేతురు ముంగిటి కిర్ందిభాగములో ఉండగా పర్ధానయాజకుని పనికతెత్లలో 

ఒకతె వచిచ్ 

మారుక్ 14:67 => పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును 

నజరేయుడగు ఆ యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను. 

మారుక్ 14:68 => అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరుగను; నీవు చెపిప్నది నాకు బోధపడలేదని 

చెపిప్ నడవలోనికి వెళె ల్ను; అంతట కోడి కూసెను. 
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లూకా 22:55 => వారాయనను పటిట్ యీడుచ్కొనిపోయి పర్ధానయాజకుని యింటిలోనికి 

తీసికొనిపోయిరి. పేతురు దూరముగా వారి వెనుక వచుచ్చుండెను. 

లూకా 22:56 => అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుటుట్ కూరుచ్ండినపుప్డు, పేతురును 

వారి మధయ్ను కూరుచ్ండెను. 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:16 => పేతురు దావ్రమునొదద్ బయట నిలుచుండెను గనుక పర్ధానయాజకునికి 

నెళవైన ఆ శిషుయ్డు బయటికివచిచ్ దావ్రపాలకురాలితో మాటలాడి పేతురును లోపలికి 

తోడుకొనిపోయెను. 

యోహాను 18:17 => దావ్రమునొదద్ కావలియునన్ యొక చినన్ది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుయ్ని 

శిషుయ్లలో ఒకడవు కావా? అని చెపప్గా అతడు కాననెను. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

2 పేతురు 2:7 => దురామ్రుగ్ల కామవికారయుకత్మైన నడవడిచేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడగు 

లోతును తపిప్ంచెను. 

2 పేతురు 2:8 => ఆ నీతిమంతుడు వారి మధయ్ను కాపురముండి, తాను చూచినవాటిని బటిట్యు 

వినినవాటిని బటిట్యు, వారి అకర్మమైన కిర్యల విషయములో దినదినము నీతిగల తన మనసుస్ను 

నొపిప్ంచుకొనుచు వచెచ్ను. 

2 పేతురు 2:9 => భకుత్లను శోధనలోనుండి తపిప్ంచుటకును, దురీణ్తిపరులను ముఖయ్ముగా 

మలినమైన దురాశ కలిగి శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుచు, పర్భుతవ్మును నిరాకరించుచు, 

మతత్యి 26:71 => అతడు నడవలోనికి వెళిల్న తరువాత మరియొక చినన్ది అతనిని చూచి వీడును 

నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అకక్డి వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 2:22 => అయితే అరెక్లాయు తన తండిర్యైన హేరోదునకు పర్తిగా యూదయ దేశము 
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మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

మతత్యి 21:11 => జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు పర్వకత్యైన యేసు అని 

చెపిప్రి. 

యోహాను 1:46 => అందుకు నతనయేలు నజరేతులోనుండి మంచిదేదైన రాగలదా అని అతని 

నడుగగా వచిచ్ చూడుమని ఫిలిపుప్ అతనితో అనెను. 

యోహాను 7:41 => మరికొందరుఈయన కీర్సేత్ అనిరి; మరికొందరు ఏమి? కీర్సుత్ గలిలయలోనుండి 

వచుచ్నా? 

యోహాను 7:52 => వారు నీవును గలిలయుడవా? విచారించి చూడుము, గలిలయలో ఏ పర్వకత్యు 

పుటట్డనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:37 => వానికి తరువాత జనసంఖయ్ దినములలో గలిలయుడైన యూదా 

అను ఒకడు వచిచ్, పర్జలను తనతో కూడ తిరుగుబాటుచేయ పేర్రేపించెను; వాడుకూడ నశించెను, 

వానికి లోబడినవారందరును చెదరిపోయిరి. 

ఆదికాండము 12:13 => నీవలన నాకు మేలు కలుగునటుల్ను నినున్బటిట్ నేను బర్దుకునటుల్ను నీవు 

నా సహోదరివని దయచేసి చెపుప్మనెను. 

నిరగ్మకాండము 38:8 => అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న 

సేవకురాండర్ అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 

సామెతలు 25:26 => కలకలు చేయబడిన ఊటయు చెడిపోయిన బుగగ్యు నీతిమంతుడు దుషుట్నికి 

లోబడుటయు సమానములు. 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 
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యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

దానియేలు 11:35 => నిరణ్యకాలము ఇంక రాలేదు గనుక అంతయ్కాలము వరకు జనులను 

పరిశీలించుటకును పవితర్పరచుటకును బుదిధ్మంతులలో కొందరు కూలుదురు. 

మతత్యి 14:30 => గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి పర్భువా, ననున్ రకిష్ంచుమని 

కేకలువేసెను. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:56 => అంతట కొందరు నడుముంగిట మంటవేసి చుటుట్ కూరుచ్ండినపుప్డు, పేతురును 

వారి మధయ్ను కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 12:42 => అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశావ్సముంచిరి 

గాని , సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమోయని పరిసయుయ్లకు భయపడి వారు 

ఒపుప్కొనలేదు. 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 3:7 => దేవునికి మహిమకలుగునటుల్ నా అసతయ్మువలన దేవుని సతయ్ము 

పర్బలినయెడల నేనికను పాపినైనటుట్ తీరుప్ పొందనేల? 

గలతీయులకు 2:12 => ఏలయనగా యాకోబు నొదద్నుండి కొందరు రాకమునుపు అతడు 

అనయ్జనులతో భోజనము చేయుచుండెను గాని వారు రాగానే సునన్తి పొందినవారికి భయపడి 

వెనుకతీసి వేరైపోయెను. 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 
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1 పేతురు 3:6 => ఆ పర్కారము శారా అబార్హామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి 

లోబడియుండెను. మీరును యోగయ్ముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరక యునన్యెడల 

ఆమెకు పిలల్లగుదురు. 

వచనము 73 

కొంతసేపైన తరువాత అకక్డ నిలిచియునన్వారు పేతురునొదద్కు వచిచ్ నిజమే, నీవును వారిలో ఒకడవే; 

నీ పలుకు నినున్గూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్దని అతనితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:34 => యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని 

ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:35 => పేతురాయనను చూచి నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను, నినున్ ఎరుగనని 

చెపప్ననెను; అదే పర్కారము శిషుయ్లందరు అనిరి. 

మతత్యి 26:40 => ఆయన మరల శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారు నిదిర్ంచుట చూచి ఒక 

గడియయైనను నాతోకూడ మేలొక్ని యుండలేరా? 

మతత్యి 26:41 => మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగా ఉండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ 

సిదధ్మే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

మతత్యి 26:42 => మరల రెండవమారు వెళిల్ నా తండీర్, నేను దీనిని తార్గితేనే గాని యిది 

నాయొదద్నుండి తొలగిపోవుట సాధయ్ము కానియెడల, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచుగాక అని పార్రిథ్ంచి 

మతత్యి 26:43 => తిరిగివచిచ్, వారు మరల నిదిర్ంచుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కనున్లు 

భారముగా ఉండెను. 

మతత్యి 26:51 => ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉనన్వారిలో ఒకడు చెయియ్ చాచి, కతిత్ దూసి 

పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్, వాని చెవి తెగనరికెను. 

మతత్యి 26:56 => అయితే పర్వకత్ల లేఖనములు నెరవేరునటుల్ ఇదంతయు జరిగెనని చెపెప్ను. 

అపుప్డు శిషుయ్లందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 
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మతత్యి 26:58 => పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి 

వెంబడించి లోపలికి పోయి దీని అంతమేమవునో చూడవలెనని బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండెను. 

కీరత్నలు 119:115 => నేను నా దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించెదను దుష కిర్యలు చేయువారలారా, 

నాయొదద్నుండి తొలగుడి. 

కీరత్నలు 119:116 => నేను బర్దుకునటుల్ నీ మాటచొపుప్న ననున్ ఆదుకొనుము నా ఆశ భంగమై 

నేను సిగుగ్నొందకయుందును గాక. 

కీరత్నలు 119:117 => నాకు రక్షణ కలుగునటుల్ నీవు ననున్ ఉదధ్రింపుము అపుప్డు నీ కటట్డలను 

నితయ్ము లక్షయ్ము చేసెదను. 

సామెతలు 28:26 => తన మనసుస్ను నముమ్కొనువాడు బుదిధ్హీనుడు జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువాడు 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 29:23 => ఎవని గరవ్ము వానిని తగిగ్ంచును వినయ మనసుక్డు ఘనతనొందును 

సామెతలు 29:25 => భయపడుటవలన మనుషుయ్లకు ఉరి వచుచ్ను యెహోవాయందు నమిమ్క 

యుంచువాడు సురకిష్తముగా నుండును. 

యెషయా 57:11 => ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనసక్రింపకపోతివి? నీవు 

కలల్లాడి ననున్ జాఞ్పకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగా నుండినందుననే 

గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?  

యిరిమ్యా 17:9 => హృదయము అనిన్టికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వాయ్ధికలది, దాని 

గర్హింపగలవాడెవడు? 

రోమీయులకు 11:20 => మంచిది; వారు అవిశావ్సమునుబటిట్ విరిచివేయబడిరి, నీవైతే 

విశావ్సమునుబటిట్ నిలిచియునాన్వు; గరివ్ంపక భయపడుము; 

1 కొరిందీయులకు 10:12 => తాను నిలుచుచునాన్నని తలంచుకొనువాడు పడకుండునటుల్ 

జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెను. 
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పర్కటన 21:8 => పిరికివారును, అవిశావ్సులును, అసహుయ్లును, నరహంతకులును, 

వయ్భిచారులును, మాంతిర్కులును, విగర్హారాధకులును, అబదిధ్కులందరును అగిన్ గంధకములతో 

మండు గుండములో పాలుపొందుదురు; ఇది రెండవ మరణము. 

ఆదికాండము 27:19 => అందుకు యాకోబు నేను ఏశావు అను నీ జేయ్షఠ్కుమారుడను, నీవు నాతో 

చెపిప్న పర్కారము చేసియునాన్ను. నీవు ననున్ దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూరుచ్ండి, నేను వేటాడి 

తెచిచ్నదానిని తినుమనెను 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

1 రాజులు 19:3 => కాబటిట్ అతడు ఈ సమాచారము తెలిసికొని, లేచి తన పార్ణము 

కాపాడుకొనుటకై పోయి, యూదా సంబంధమైన బెయేరె ష్బాకు చేరి, అచచ్ట ఉండుమని తన దాసునితో 

చెపిప్ 

కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

మతత్యి 10:33 => మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును ఎరుగనందును. 

మారుక్ 14:66 => పేతురు ముంగిటి కిర్ందిభాగములో ఉండగా పర్ధానయాజకుని పనికతెత్లలో 

ఒకతె వచిచ్ 

లూకా 22:57 => అపుప్డొక చినన్ది ఆ మంట వెలుతురులో అతడు కూరుచ్ండుట చూచి అతని 

తేరిచూచి వీడును అతనితో కూడ ఉండెనని చెపెప్ను. 

యోహాను 18:17 => దావ్రమునొదద్ కావలియునన్ యొక చినన్ది పేతురుతో నీవును ఈ మనుషుయ్ని 

శిషుయ్లలో ఒకడవు కావా? అని చెపప్గా అతడు కాననెను. 

పర్కటన 3:8 => నీ కిర్యలను నేనెరుగుదును; నీకునన్ శకిత్ కొంచెమై యుండినను నీవు నా 

వాకయ్మును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచియునాన్ను; 

దానిని ఎవడును వేయనేరడు 
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వచనము 74 

అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును 

మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మారుక్ 14:68 => అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరుగను; నీవు చెపిప్నది నాకు బోధపడలేదని 

చెపిప్ నడవలోనికి వెళె ల్ను; అంతట కోడి కూసెను. 

మారుక్ 14:69 => ఆ పనికతెత్ అతనిని చూచి వీడు వారిలో ఒకడని దగగ్ర నిలిచియునన్వారితో 

మరల చెపప్సాగెను. 

లూకా 22:58 => అందుకు పేతురు అమామ్యీ, నేనతని నెరుగననెను. 

యోహాను 18:25 => సీమోను పేతురు నిలువబడి చలి కాచుకొనుచుండగా వారతని చూచి నీవును 

ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడవుకావా? అని చెపప్గా అతడు నేను కాను, నేనెరుగననెను.  

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మతత్యి 2:23 => ఏలుచునాన్ డని విని, అకక్డికి వెళల్వెరచి, సవ్పన్మందు దేవునిచేత 

బోధింపబడినవాడై గలిలయ పార్ంతములకు వెళిల్, నజరేతను ఊరికి వచిచ్ అకక్డ కాపురముండెను. 

ఆయన నజరేయుడనబడునని పర్వకత్లు చెపిప్న మాట నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరిగెను.) 

మతత్యి 26:69 => పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూరుచ్ండియుండగా ఒక చినన్ది అతనియొదద్కు 

వచిచ్ నీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను. 

మారుక్ 10:47 => ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ 

కరుణింపుమని కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

వచనము 75 

కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో అనిన మాట 

పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

మతత్యి 5:34 => నేను మీతో చెపుప్నదేమనగా ఎంతమాతర్ము ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్; ఆకాశము 

తోడనవదుద్; అది దేవుని సింహాసనము, భూమి తోడనవదుద్, 

మతత్యి 5:35 => అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూషలేము తోడనవదుద్; అది మహారాజు పటట్ణము 

మతత్యి 5:36 => నీ తల తోడని ఒటుట్ పెటుట్కొనవదుద్, నీవు ఒక వెండుర్కనైనను తెలుపుగా గాని 

నలుపుగా గాని చేయలేవు. 

నిరగ్మకాండము 20:7 => నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; 

యెహోవా తన నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 

యెషయా 48:1 => యాకోబు వంశసుథ్లై ఇశార్యేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా 

జలములలోనుండి బయలుదేరి వచిచ్నవారై యెహోవా నామముతోడని పర్మాణము చేయుచు 

ఇశార్యేలు దేవుని నామమును సమ్రించుచు నీతిసతయ్ములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట 

ఆలకించుడి.  

జెకరాయ్ 5:3 => అందుకతడు నాతో ఇటల్నెను ఇది భూమియంతటి మీదికి బయలువెళుల్ శాపమే; 

దానికి ఒక పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ దొంగిలువారందరును కొటిట్వేయబడుదురు; రెండవ 

పర్కక్ను వార్సియునన్ దానినిబటిట్ అపర్మాణికులందరును కొటిట్వేయబడుదురు. 

జెకరాయ్ 5 : 4 = > ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా వాకుక్ నేనే దాని 

బయలుదేరజేయుచునాన్ను; అది దొంగల యిండల్లోను, నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము 

చేయువారి యిండల్లోను పర్వేశించి వారి యిండల్లో ఉండి వాటిని వాటి దూలములను రాళల్ను 

నాశనము చేయును. 
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జెకరాయ్ 8:17 => తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దురోయ్చన యోచింపకూడదు, అబదద్ 

పర్మాణముచేయ నిషట్పడకూడదు, ఇటిట్వనిన్యు నాకు అసహయ్ములు; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మలాకీ 3:5 => తీరుప్ తీరుచ్టకై నేను మీయొదద్కు రాగా, చిలల్ంగివాండర్ మీదను వయ్భిచారుల మీదను 

అపర్మాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలివారిని విధవరాండర్ను 

తండిర్లేనివారిని బాధపెటిట్ పరదేశులకు అనాయ్యము చేయువారి మీదను దృఢముగా సాక్షయ్ము 

పలుకుదునని సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3 => అపుప్డు పేతురు అననీయా, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని 

పరిశుదాధ్తమ్ను మోసపుచుచ్టకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును పేర్రేపించెను.? 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4 => అది నీయొదద్ నునన్పుడు నీదేగదా? అమిమ్న పిమమ్ట అది నీ వశమై 

యుండలేదా? యెందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉదేద్శించుకొనాన్వు? నీవు మనుషుయ్లతో 

కాదు దేవునితోనే అబదధ్మాడితివని వానితో చెపెప్ను 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

1 సమూయేలు 28:10 => అందుకు సౌలు యెహోవా జీవముతోడు దీనిని బటిట్ నీకు శిక్ష 

యెంతమాతర్మును రాదని యెహోవా నామమున పర్మాణము చేయగా 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  
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మారుక్ 14:68 => అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరుగను; నీవు చెపిప్నది నాకు బోధపడలేదని 

చెపిప్ నడవలోనికి వెళె ల్ను; అంతట కోడి కూసెను. 

లూకా 22:58 => అందుకు పేతురు అమామ్యీ, నేనతని నెరుగననెను. 

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. 
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వచనము 1 

ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును చంపింపవలెనని ఆయనకు 

విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

లూకా 22:59 => మరికొంతసేపటికి మరియొకడు అతని చూచి నీవును వారిలో ఒకడవనగా 

పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను. 

లూకా 22:60 => ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును 

అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెపెప్ను. 

యోహాను 18:26 => పేతురు ఎవని చెవి తెగనరికెనో వాని బంధువును పర్ధానయాజకుని దాసులలో 

ఒకడును నీవు తోటలో అతనితొ కూడ ఉండగా నేను చూడలేదా? అని చెపిప్నందుకు 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

నాయ్యాధిపతులు 12:6 => అందుకతడు నేను కాను అనినయెడల వారు అతని చూచి షిబోబ్లెతను 

శబద్ము పలుకుమనిరి. అతడు అటుల్ పలుకనేరక సిబోబ్లెతని పలుకగా వారు అతని పటుట్కొని 

యొరాద్ను రేవులయొదద్ చంపిరి. ఆ కాలమున ఎఫార్యిమీయులలో నలువది రెండువేలమంది 

పడిపోయిరి. 

నెహెమాయ్ 13:24 => వారి కుమారులలో సగము మంది అషోడ్దు భాష మాటలాడువారు. వారు ఆ 

యా భాషలు మాటలాడువారు గాని యూదుల భాష వారిలో ఎవరికిని రాదు. 

నాయ్యాధిపతులు 18:3 => వారు ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ముననునన్ మీకా యింటికి వచిచ్ అకక్డ 

దిగిరి. వారు మీకా యింటియొదద్ నునన్పుప్డు, లేవీయుడైన ఆ యౌవనుని సవ్రమును పోలిచ్ ఆ 

వైపునకు తిరిగి అతనితో ఎవడు నినున్ ఇకక్డికి రపిప్ంచెను? ఈ చోటున నీవేమి చేయుచునాన్వు? 

ఇకక్డ నీకేమి కలిగియునన్దని యడుగగా 

మారుక్ 14:70 => అతడు మరల నేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగగ్ర నిలిచియునన్వారు 

మరల పేతురును చూచి నిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి. 
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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 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

వచనము 2 

ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు అపప్గించిరి. 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 17:2 => అతడు తన తలిల్ని చూచి నీయొదద్ నుండి తీసికొనిన రూకలు, అనగా 

నీవు పర్మాణముచేసి నా వినికిడిలో మాటలాడిన ఆ వెయియ్నిన్ నూరు వెండిరూకలు నాయొదద్నునన్వి. 

ఇదిగో నేను వాటిని తీసికొంటినని ఆమెతో చెపప్గా అతని తలిల్ నా కుమారుడు యెహోవా చేత 

ఆశీరవ్దింపబడును గాక అనెను.  

నాయ్యాధిపతులు 21:18 => ఇశార్యేలీయులలో ఎవడైనను తన కుమారెత్ను బెనాయ్మీనీయునికి 

ఇచిచ్నయెడల వాడు నిరూమ్లము చేయబడునని పర్మాణము చేసియునాన్ము గనుక మనము మన 

కుమారెత్లను వారికి పెండిల్ చేయకూడదని చెపుప్కొనుచుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:24 => నేను నా శతుర్వులమీద పగ తీరుచ్కొనక మునుపు, సాయంతర్ము 

కాకమునుపు భోజనము చేయువాడు శపింపబడును అని సౌలు జనులచేత పర్మాణము చేయించెను, 

అందువలన జనులు ఏమియు తినకుండిరి. 

1 సమూయేలు 14:25 => జనులందరు ఒక అడవిలోనికి రాగా అకక్డ నేలమీద తేనె కనబడెను. 

1 సమూయేలు 14:26 => జనులు ఆ అడవిని జొరగా తేనె కాలువ కటిట్యుండెను గాని జనులు 

తాము చేసిన పర్మాణమునకు భయపడి ఒకడును చెయియ్ నోటపెటట్లేదు. 
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1 సమూయేలు 14:27 => అయితే యోనాతాను తన తండిర్ జనులచేత చేయించిన పర్మాణము 

వినలేదు. గనుక తన చేతికఱఱ్ చాపి దాని కొనను తేనె పటుట్లో ముంచి తన చెయియ్ నోటిలో పెటుట్కొనగా 

అతని కనున్లు పర్కాశించెను. 

1 సమూయేలు 14:28 => జనులలో ఒకడు నీ తండిర్ జనులచేత పర్మాణము చేయించి ఈ దినమున 

ఆహారము పుచుచ్కొనువాడు శపింపబడునని ఖండితముగా ఆజాఞ్పించియునాన్డు; అందుచేతనే జనులు 

బహు బడలియునాన్రని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:71 => అందుకతడు మీరు చెపుప్చునన్ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ , 

శపించుకొనుటకును ఒటుట్బెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

రోమీయులకు 9:3 => పరిశుదాధ్తమ్యందు నా మనసాస్కిష్ నాతోకూడ సాక్షయ్మిచుచ్చునన్ది. 

సాధయ్మైనయెడల, దేహసంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను కీర్సుత్నుండి వేరై శాపగర్సుత్డనై 

యుండగోరుదును. 

1 కొరిందీయులకు 16:22 => ఎవడైనను పర్భువును పేర్మింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక; 

పర్భువు వచుచ్చునాన్డు  

మతత్యి 10:28 => మరియు ఆతమ్ను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి భయపడకుడి గాని, 

ఆతమ్ను దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి మికిక్లి భయపడుడి. 

మతత్యి 10:32 => మనుషుయ్లయెదుట ననున్ ఒపుప్కొనువాడెవడో పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును వానిని ఒపుప్కొందును. 
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మతత్యి 10:33 => మనుషుయ్లయెదుట ఎవడు ననున్ ఎరుగననునో వానిని పరలోకమందునన్ నా 

తండిర్యెదుట నేనును ఎరుగనందును. 

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. 

పర్కటన 3:19 => నేను పేర్మించువారినందరిని గదిద్ంచి శికిష్ంచుచునాన్ను గనుక నీవు ఆసకిత్ కలిగి 

మారుమనసుస్ పొందుము. 

మారుక్ 14:30 => యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మారుక్ 14:68 => అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరుగను; నీవు చెపిప్నది నాకు బోధపడలేదని 

చెపిప్ నడవలోనికి వెళె ల్ను; అంతట కోడి కూసెను. 

మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 
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లూకా 22:60 => ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును 

అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెపెప్ను. 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

సంఖాయ్కాండము 5:21 => యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన 

యెహోవా నీ జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 

2 సమూయేలు 11:6 => దావీదు హితీత్యుడగు ఊరియాను నాయొదద్కు పంపుమని దూత దావ్రా 

యోవాబునకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 

కీరత్నలు 22:11 => శర్మ వచిచ్యునన్ది, సహాయము చేయువాడెవడును లేడు నాకు దూరముగా 

నుండకుము. 

కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

సామెతలు 16:18 => నాశనమునకు ముందు గరవ్ము నడచును. పడిపోవుటకు ముందు 

అహంకారమైన మనసుస్ నడచును 

సామెతలు 30:9 => ఎకుక్వైనయెడల నేను కడుపు నిండినవాడనై నినున్ విసరిజ్ంచి యెహోవా 

యెవడని అందునేమో లేక బీదనై దొంగిలి నా దేవుని నామమును దూషింతునేమో.  

మతత్యి 26:72 => అతడు ఒటుట్పెటుట్కొని నేనుండలేదు; ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని మరల చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:70 => అతడు మరల నేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగగ్ర నిలిచియునన్వారు 

మరల పేతురును చూచి నిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి. 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:59 => మరికొంతసేపటికి మరియొకడు అతని చూచి నీవును వారిలో ఒకడవనగా 

పేతురు ఓయీ, నేను కాననెను. 

Page  of 3611 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

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. 

యాకోబు 3:9 => దీనితో తండిర్యైన పర్భువును సుత్తింతుము, దీనితోనే దేవుని పోలికెగా పుటిట్న 

మనుషుయ్లను శపింతుము. 

వచనము 3 

అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది 

వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల తెచిచ్ 

మతత్యి 26:34 => యేసు అతని చూచి ఈ రాతిర్ కోడి కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని 

ముమామ్రు చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 22:61 => అందుకు పేతురు ఓయీ, నీవు చెపిప్నది నాకు తెలియదనెను. అతడింకను 

మాటలాడుచుండగా వెంటనే కోడి కూసెను. 

లూకా 22:62 => అపుప్డు పర్భువు తిరిగి పేతురువైపు చూచెను గనుక పేతురునేడు కోడి 

కూయకమునుపు నీవు ముమామ్రు ననున్ ఎరుగనందువని పర్భువు తనతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము 

చేసికొని 

యోహాను 13:38 => యేసు నాకొరకు నీ పార్ణము పెటుట్దువా? ఆయనను ఎరుగనని నీవు 

ముమామ్రు చెపప్కముందు కోడి కూయదని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 27:3 => అపుప్డాయనను అపప్గించిన యూదా, ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి 

పశాచ్తాత్పపడి, ఆ ముపప్ది వెండి నాణములు పర్ధానయాజకులయొదద్కును పెదద్లయొదద్కును మరల 

తెచిచ్ 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 
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మతత్యి 27:5 => అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 

లూకా 22:31 => సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిముమ్ను పటిట్ గోధుమలవలె జలిల్ంచుటకు 

మిముమ్ను కోరుకొనెను గాని 

లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:33 => అయితే అతడు పర్భువా, నీతోకూడ చెరలోనికిని మరణమునకును వెళుల్టకు 

సిదధ్ముగా ఉనాన్నని ఆయనతో అనగా 

లూకా 22:34 => ఆయన పేతురూ, నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపుప్వరకు, నేడు కోడి 

కూయదని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

రోమీయులకు 7:18 => నాయందు, అనగా నా శరీరమందు మంచిది ఏదియు నివసింపదని 

నేనెరుగుదును. మేలైనది చేయవలెనను కోరిక నాకు కలుగుచునన్ది గాని, దానిని చేయుట నాకు 

కలుగుటలేదు. 

రోమీయులకు 7:19 => నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచునాన్ను. 

రోమీయులకు 7:20 => నేను కోరనిదానిని చేసినయెడల, దానిని చేయునది నాయందు నివసించు 

పాపమే గాని యికను నేను కాదు. 

1 కొరిందీయులకు 4:7 => ఎందుకనగా నీకు ఆధికయ్ము కలుగజేయువాడెవడు? నీకు 

కలిగినవాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనటుట్ నీవు 

అతిశయింపనేల? 

గలతీయులకు 6:1 => సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తపిప్తములోనైనను చికుక్కొనినయెడల 

ఆతమ్సంబంధులైన మీలో పర్తివాడు తానును శోధింపబడుదునేమో అని తన విషయమై చూచుకొనుచు, 

సాతివ్కమైన మనసుస్తో అటిట్వానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను. 

1 పేతురు 1:5 => కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిదధ్ముగానునన్ రక్షణ మీకు 

కలుగునటుల్, విశావ్సము దావ్రా దేవుని శకిత్చేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ సావ్సథ్య్ము పరలోకమందు 

భదర్పరచబడియునన్ది. 
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లేవీయకాండము 13:23 => నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటే ల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. 

1 రాజులు 20:11 => అందుకు ఇశార్యేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమున బిగించుకొనువాడు 

దానివిపిప్ తీసివేసినవానివలె అతిశయపడకూడదని చెపుప్డనెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:10 => యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ 

నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి 

నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన 

దానిని అతనికి దయచేసెను. 

పరమగీతము 5:6 => నా పిర్యునికి నేను తలుపు తీయునంతలో అతడు వెళిల్పోయెను అతని మాట 

వినుటతోనే నా పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను నేనతని వెదకినను అతడు కనబడకపోయెను నేను పిలిచినను 

అతడు పలుకలేదు.  

యెషయా 22:4 => నేను సంతాపము కలిగి యేడుచ్చునాన్ను నాకు విముఖులై యుండుడి నా 

జనమునకు కలిగిన నాశనమునుగూరిచ్ ననున్ ఓదారుచ్టకు తీవరపడకుడి. 

జెకరాయ్ 12:10 => దావీదు సంతతివారి మీదను యెరూషలేము నివాసులమీదను కరుణనొందించు 

ఆతమ్ను విజాఞ్పనచేయు ఆతమ్ను నేను కుమమ్రింపగా వారు తాము పొడిచిన నామీద దృషిట్యుంచి, 

యొకడు తన యేక కుమారుని విషయమై దుఃఖించునటుల్,తన జేయ్షఠ్పుతుర్ని విషయమై యొకడు 

పర్లాపించునటుల్ అతని విషయమై దుఃఖించుచు పర్లాపింతురు. 

మారుక్ 14:72 => వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు 

కూయకమునుపు నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు 

జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

లూకా 6:42 => నీ కంటిలో ఉనన్ దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో 

ఉనన్ నలుసును తీసివేయనిమమ్ని నీవేలాగు చెపప్గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉనన్ 

దూలమును తీసివేయుము, అపుప్డు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉనన్ నలుసును తీసివేయుటకు నీకు 

తేటగా కనబడును. 
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లూకా 22:32 => నీ నమిమ్క తపిప్పోకుండునటుల్ నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని; నీ మనసు తిరిగిన 

తరువాత నీ సహోదరులను సిథ్రపరచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 22:60 => ఇంచుమించు ఒక గడియయైన తరువాత మరియొకడు నిజముగా వీడును 

అతనితో కూడ ఉండెను, వీడు గలిలయుడని దృఢముగా చెపెప్ను. 

యోహాను 18:27 => పేతురు నేనెరుగనని మరియొకసారి చెపెప్ను; వెంటనే కోడి కూసెను. 

యోహాను 21:17 => మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడవైన సీమోనూ, ననున్ 

పేర్మించుచునాన్వా? అని అతనిని అడిగెను. ననున్ పేర్మించుచునాన్వా అని మూడవసారి తనున్ 

అడిగినందుకు పేతురు వయ్సనపడి పర్భువా, నీవు సమసత్ము ఎరిగినవాడవు, నినున్ పేర్మించుచునాన్నని 

నీవే యెరుగుదువని ఆయనతో చెపెప్ను. 

2 కొరిందీయులకు 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 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

2 తిమోతి 2:12 => సహించినవారమైతే ఆయనతో కూడ ఏలుదుము. ఆయనను ఎరుగమంటే 

మనలను ఆయన యెరుగననును. 

వచనము 4 

నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో మాకేమి? నీవే 

చూచుకొనుమని చెపప్గా 

నాయ్యాధిపతులు 16:2 => సమోస్ను అకక్డికి వచెచ్నని గాజావారికి తెలిసినపుప్డు వారు మాటు పెటిట్ 

రేపు తెలల్వారిన తరువాత అతని చంపుదమనుకొని పటట్ణపు దావ్రమునొదద్ ఆ రాతిర్ అంతయు 

పొంచియుండిరి. 
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1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

సామెతలు 4:16 => అటిట్వారు కీడుచేయనిది నిదిర్ంపరు ఎదుటివారిని పడదోర్యనిది వారికి 

నిదర్రాదు. 

సామెతలు 4:17 => కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాతాక్రముచేత దొరికిన 

దార్కాష్రసమును తార్గుదురు 

సామెతలు 4:18 => పటట్పగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిలుల్నటుల్ నీతిమంతుల మారగ్ము 

అంతకంతకు తేజరిలుల్ను, 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

లూకా 22:66 => ఉదయము కాగానే పర్జల పెదద్లును పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును సభకూడి, 

ఆయనను తమ మహా సభలోనికి తీసికొనిపోయి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:21 => వారామాట విని, తెలల్వారగానే దేవాలయములోనికి వెళిల్ 

బోధించుచుండిరి. పర్ధానయాజకుడును అతనితోకూడ నునన్వారును వచిచ్, మహా సభవారిని 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలువనంపించి వారిని తోడుకొనిరండని బంటౌర్తులను చెరసాలకు 

పంపిరి. 

మతత్యి 23:13 => అయోయ్, వేషధారులైన శాసుత్ర్లారా, పరిసయుయ్లారా, మీరు మనుషుయ్లయెదుట 

పరలోకరాజయ్మును మూయుదురు; 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 
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కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

లూకా 23:1 => అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతు నొదద్కు తీసికొనిపోయి 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:24 => వారు విని, యేక మనసుస్తో దేవునికిటుల్ బిగగ్రగా మొఱపెటిట్రి. 

నాథా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముదర్మును వాటిలోని సమసత్మును కలుగజేసినవాడవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి? పర్జలెందుకు వయ్రథ్మైన 

ఆలోచనలు పెటుట్కొనిరి?  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:26 => పర్భువు మీదను ఆయన కీర్సుత్ మీదను భూరాజులు లేచిరి, 

అధికారులును ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా మా తండిర్యు నీ సేవకుడునైన 

దావీదు నోట పలికించితివి. 

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. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 
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2 సమూయేలు 15:2 => ఉదయముననే లేచి బయలుదేరి పటట్ణముయొకక్ గుమమ్పు మారగ్మందు 

ఒక తటుట్న నిలిచి, రాజుచేత తీరుప్నొందుటకై వాయ్జెయ్మాడు వారెవరైనను వచిచ్యుండగా కనిపెటిట్ 

వారిని పిలిచి నీవు ఏ ఊరివాడవని యడుగుచుండెను నీ దాసుడనైన నేను ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములలో ఫలానిదానికి చేరిన వాడనని వాడు చెపప్గా 

2 సమూయేలు 16:20 => అబా ష్లోము అహీతోపెలుతో మనము చేయవలసిన పని ఏదో 

తెలిసికొనుటకై ఆలోచన చేతము రముమ్ అనగా 

2 రాజులు 23:4 => రాజు బయలు దేవతకును అషేరా దేవికిని నక్షతర్ములకును చేయబడిన 

ఉపకరణములనిన్టి యెహోవా ఆలయములోనుండి ఇవతలకు తీసికొని రావలెనని పర్ధానయాజకుడైన 

హిలీక్యాకును రెండవ వరుస యాజకులకును దావ్రపాలకులకును ఆజఞ్ ఇయయ్గా హిలీక్యా వాటిని 

యెరూషలేము వెలుపల కిదోర్ను పొలములో కాలిచ్వేసి, బూడిదెను బేతేలు ఊరికి పంపివేసెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 24:5 => ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో 

కొందరును దేవునికి పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు 

అధికారులుగా ఉండుటకై చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 35:4 => నా పార్ణము తీయగోరువారికి సిగుగ్ను అవమానమును కలుగునుగాక నాకు 

కీడుచేయ నాలోచించువారు వెనుకకు మళిల్ంపబడి లజజ్పడుదురు గాక.  

కీరత్నలు 36:4 => వాడు మంచముమీదనే పాపయోచనను యోచించును వాడు కానినడతలు 

నడచువాడు చెడుతనము వానికి అసహయ్ము కాదు.  

కీరత్నలు 56:6 => వారు గుంపుకూడి పొంచియుందురు నా పార్ణము తీయగోరుచు వారు నా 

అడుగుజాడలు కనిపెటుట్దురు.  
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కీరత్నలు 58:1 => అధిపతులారా, మీరు నీతిననుసరించి మాటలాడుదురనన్ది నిజమా? నరులారా, 

మీరు నాయ్యమునుబటిట్ తీరుప్ తీరుచ్దురా? 

కీరత్నలు 62:4 => అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోర్యుటకే వారు ఆలోచించుదురు 

అబదధ్మాడుట వారికి సంతోషము వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుచు అంతరంగములో 

దూషించుదురు. (సెలా.)  

కీరత్నలు 71:10 => నా శతుర్వులు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొనుచునాన్రు నా పార్ణముకొరకు 

పొంచియునన్వారు కూడి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

కీరత్నలు 94:21 => దుషుట్లు నీతిమంతుల పార్ణము తీయుటకై వారిమీద పడుదురు దోషులని 

నిరోద్షులకు మరణము విధించుదురు.  

యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 2:4 => కాబటిట్ రాజు పర్ధానయాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్ర్లను అందరిని సమకూరిచ్ 

కీర్సుత్ ఎకక్డ పుటుట్నని వారినడిగెను. 

మతత్యి 12:14 => అంతట పరిసయుయ్లు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా 

అని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 20:18 => ఇదిగో యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; అకక్డ మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి 
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మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

వచనము 5 

అతడు ఆ వెండి నాణములు దేవాలయములో పారవేసి, పోయి ఉరిపెటుట్కొనెను. 
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ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళిల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

యోహాను 18:12 => అంతట సైనికులును సహసార్ధిపతియు, యూదుల బంటౌర్తులును యేసును 

పటుట్కొని ఆయనను బంధించి, మొదట అనన్యొదద్కు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 18:24 => అంతట అనన్, యేసును బంధింపబడి యునన్టుట్గానే పర్ధానయాజకుడైన 

కయపయొదద్కు పంపెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:2 => యీ మారగ్మందునన్ పురుషులనైనను సతరీలనైనను కనుగొనినయెడల, 

వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచుచ్టకు దమసుక్లోని సమాజముల వారికి 

పతిర్కలిమమ్ని అడిగెను. 

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 21:33 => పై యధికారి దగగ్రకు వచిచ్ అతని పటుట్కొని, రెండు సంకెళల్తో 

బంధించుమని ఆజాఞ్పించి ఇతడెవడు? ఏమి చేసెనని అడుగగా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:29 => కాబటిట్ అతని విమరిశ్ంపబోయిన వారు వెంటనే అతనిని 

విడిచిపెటిట్రి. మరియు అతడు రోమీయుడని తెలిసికొనన్పుప్డు అతని బంధించినందుకు సహసార్ధిపతి 

కూడ భయపడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:20 => ఈ హేతువుచేతనే మిముమ్ను చూచి మాటలాడవలెనని 

పిలిపించితిని; ఇశార్యేలుయొకక్ నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కటట్బడియునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

2 తిమోతి 2:9 => నేను నేరసుథ్డనై యునన్టుట్ ఆ సువారత్ విషయమై సంకెళల్తో బంధింపబడి 

శర్మపడుచునాన్ను, అయినను దేవుని వాకయ్ము బంధింపబడి యుండలేదు. 

హెబీర్యులకు 13:3 => మీరును వారితో కూడ బంధింపబడినటుట్ బంధకములోనునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. మీరును శరీరముతో ఉనాన్రు గనుక కషట్ములననుభవించుచునన్ వారిని 

జాఞ్పకము చేసికొనుడి. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 20:20 => వారాయనను కనిపెటుట్చు, అధిపతి వశమునకును అధికారమునకును ఆయనను 

అపప్గించుటకై ఆయన మాటలయందు తపుప్ పటట్వలెనని, తాము నీతిమంతులని అనిపించుకొను 

వేగులవారిని ఆయన యొదద్కు పంపిరి. 

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 

నాయ్యాధిపతులు 15:12 => అందుకు వారు మేము ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించుటకు నినున్ 

కటట్వచిచ్తిమని అతనితో అనగా సమోస్ను మీరు నామీద పడకుండునటుల్ నాతో పర్మాణము 

చేయుడనెను. 

Page  of 3622 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 86:14 => దేవా, గరివ్షు ఠ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాతాక్రులు గుంపుకూడి నా 

పార్ణము తీయజూచుచునాన్రు వారు నినున్ లక్షయ్పెటట్నివారైయునాన్రు. 

మీకా 2:1 => మంచములమీద పరుండి మోసపు కిర్యలు యోచించుచు దుషాక్రయ్ములు 

చేయువారికి శర్మ; ఆలాగు చేయుట వారి సావ్ధీనములో నునన్ది గనుక వారు పొర్దుద్ పొడవగానే 

చేయుదురు. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మారుక్ 10:33 => ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు 

పర్ధానయాజకులకును శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను 

అనయ్జనుల కపప్గించెదరు. 

మారుక్ 15:1 => ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును మహాసభ 

వారందరును కలిసి ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

లూకా 23:1 => అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతు నొదద్కు తీసికొనిపోయి 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 
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యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11 => అతడు మాయొదద్కు వచిచ్ పౌలు నడికటుట్ తీసికొని, 

తనచేతులను కాళల్ను కటుట్కొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికటుట్గల మనుషుయ్ని ఈలాగు 

బంధించి, అనయ్జనులచేతికి అపప్గింతురని పరిశుదాద్తమ్ చెపుప్చునాన్డనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:30 => మరునాడు, యూదులు అతనిమీద మోపిన నేరమేమో తాను 

నిశచ్యముగా తెలిసికొనగోరి, సహసార్ధిపతి అతని వదిలించి, పర్ధానయాజకులును మహాసభ 

వారందరును కూడి రావలెనని ఆజాఞ్పించి, పౌలును తీసికొనివచిచ్ వారియెదుట నిలువబెటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:24 => మరియు ఈ పర్కారముగా ఒక పతిర్క వార్సెను 

వచనము 6 

పర్ధానయాజకులు ఆ వెండి నాణములు తీసికొని ఇవి రకత్ కర్యధనము గనుక వీటిని కానుకపెటెట్లో 

వేయ తగదని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 26:14 => అపుప్డు పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా , 

పర్ధానయాజకులయొదద్కు వెళిల్ 
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మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మతత్యి 26:16 => వాడపప్టినుండి ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము 

కనిపెటుట్చుండెను. 

మతత్యి 26:47 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమందిలో ఒకడగు యూదా 

వచెచ్ను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని పర్ధానయాజకులయొదద్ 

నుండియు పర్జల పెదద్లయొదద్ నుండియు వచెచ్ను. 

మతత్యి 26:48 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్ పెటుట్కొందునో ఆయనే యేసు; 

ఆయనను పటుట్కొనుడని వారికి గురుతు చెపిప్ 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

మతత్యి 26:50 => యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచిచ్నది చేయుమని అతనితో చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 14:10 => పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకుల చేతికి 

ఆయనను అపప్గింపవలెనని వారియొదద్కు పోగా 

మారుక్ 14:11 => వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు 

ఆయనను అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

మారుక్ 14:43 => వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమంది శిషుయ్లలో 

ఒకడైన ఇసక్రియోతు యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ బహుజనులు కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని, 

పర్ధానయాజకుల యొదద్నుండియు శాసుత్ర్ల యొదద్నుండియు పెదద్ల యొదద్నుండియు వచిచ్రి. 

మారుక్ 14:44 => ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? 

ఆయనను పటుట్కొని భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

మారుక్ 14:45 => వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను 

ముదుద్పెటుట్కొనగా 
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మారుక్ 14:46 => వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

లూకా 22:2 => పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పర్జలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు 

చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి. 

లూకా 22:3 => అంతట పండెర్ండుమంది శిషుయ్ల సంఖయ్లో చేరిన ఇసక్రియోతు అనబడిన 

యూదాలో సాతాను పర్వేశించెను 

లూకా 22:4 => గనుక వాడు వెళిల్, ఆయనను వారికేలాగు అపప్గింపవచుచ్నో దానినిగూరిచ్ 

పర్ధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 

లూకా 22:6 => వాడు అందుకు ఒపుప్కొని, జనసమూహము లేనపుప్డు ఆయనను వారికి 

అపప్గించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను. 

లూకా 22:47 => మీరెందుకు నిదిర్ంచుచునాన్రు? శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ లేచి పార్రథ్న 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:48 => ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, ఇదిగో జనులు గుంపుగా వచిచ్రి. 

పండెర్ండుమందిలో యూదా అనబడినవాడు వారికంటె ముందుగా నడిచి, యేసును ముదుద్ 

పెటుట్కొనుటకు ఆయన యొదద్కు రాగా 

యోహాను 13:2 => వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అపప్గింపవలెనని సీమోను 

కుమారుడగు ఇసక్రియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకుముందు ఆలోచన 

పుటిట్ంచియుండెను గనుక 

యోహాను 13:27 => వాడు ఆ ముకక్ పుచుచ్కొనగానే సాతాను వానిలో పర్వేశించెను. యేసు నీవు 

చేయుచునన్ది తవ్రగా చేయుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

యోబు 20:5 => ఆదినుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు 

జరుగుచునన్దని నీకు తెలియదా? 
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యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

యోబు 20:16 => వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కకిక్ంచును. వారు కటల్పాముల విషమును 

పీలుచ్దురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును. 

యోబు 20:17 => ఏరులై పారుచునన్ తేనెను వెనన్పూసను చూచి వారు సంతోషింపరు. 

యోబు 20:18 => దేనికొరకు వారు పర్యాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక 

మరల అపప్గించెదరు వారు సంపాదించిన ఆసిత్కొలది వారికి సంతోషముండదు 

యోబు 20:19 => వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెటిట్నవారు వారు బలాతాక్రముచేత ఒక యింటిని 

ఆకర్మించుకొనినను దానిని కటిట్ పూరిత్చేయరు. 

యోబు 20:20 => వారు ఎడతెగక ఆశించినవారు తమ యిషట్వసుత్వులలో ఒకదానిచేతనైనను 

తముమ్ను తాము రకిష్ంచుకొనజాలరు. 

యోబు 20:21 => వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారి కేష్మసిథ్తి నిలువదు. 

యోబు 20:22 => వారికి సంపాదయ్ము పూరణ్ముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబబ్ంది పడుదురు 

దురవసథ్లోనుండు వారందరి చెయియ్ వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:23 => వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగిన్ 

కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును. 

యోబు 20:24 => ఇనుప ఆయుధము తపిప్ంచుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇతత్డివిలుల్ వారి 

దేహములగుండ బాణములను పోవిడుచును. 

యోబు 20:25 => అది దేహమును చీలిచ్ వారి శరీరములోనుండి వచుచ్ను అది బయట తీయగా 

వారి శరీరములోనుండి పైతయ్పు తితిత్ వచుచ్ను, మరణభయము వారిమీదికి వచుచ్ను. 

యోబు 20:26 => వారి ధననిధులు అంధకారపూరణ్ములగును ఊదనకక్రలేని అగిన్ వారిని 

మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలినదానిని అది కాలిచ్వేయును. 

యోబు 20:27 => ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును. 

యోబు 20:28 => వారి యింటికివచిచ్న ఆరజ్న కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆసిత్ 

నాశనమగును. 
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యోబు 20:29 => ఇది దేవునివలన దుషుట్లైన నరులకు పార్పిత్ంచు భాగము దేవునివలన వారికి 

నియమింపబడిన సావ్సథ్య్ము ఇదే. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 

నిరగ్మకాండము 32:35 => అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా 

వారిని బాధపెటెట్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

2 రాజులు 5:27 => కాబటిట్ నయమానునకు కలిగిన కుషు ఠ్ నీకును నీ సంతతికిని సరవ్కాలము 

అంటియుండును అని చెపప్గా వాడు మంచువలె తెలల్నైన కుషఠ్ము గలిగి ఎలీషా ఎదుటనుండి బయటికి 

వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 15:5 => తన దర్వయ్ము వడిడ్కియయ్డు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచుచ్కొనడు ఈ 

పర్కారము చేయువాడు ఎనన్డును కదలచ్బడడు. 

కీరత్నలు 35:8 => వానికి తెలియకుండ చేటు వానిమీదికి వచుచ్నుగాక తాను ఒడిడ్న వలలో తానే 

చికుక్బడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 
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జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 10:4 => కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

మతత్యి 26:24 => మనుషయ్కుమారునిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము ఆయన పోవుచునాన్డు గాని 

యెవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలని చెపెప్ను. 

మతత్యి 26:75 => కనుక కోడి కూయకమునుపు నీవు ననెన్రుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు 

తనతో అనిన మాట పేతురు జాఞ్పకము తెచుచ్కొని వెలుపలికి పోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

మారుక్ 3:19 => ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళిల్పోయెను. 

మారుక్ 14:21 => నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; 

అయితే ఎవనిచేత మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

లూకా 6:16 => యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, దోర్హియగు ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

లూకా 22:5 => అందుకు వారు సంతోషించి వానికి దర్వయ్మియయ్ సమమ్తించిరి. 
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యోహాను 6:71 => సీమోను ఇసక్రియోతు కుమారుడైన యూదా పండెర్ండుమందిలో ఒకడైయుండి 

ఆయననపప్గింపబోవుచుండెను గనుక వాని గూరిచ్యే ఆయన ఈ మాట చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:20 => అందుకు పేతురు నీవు దర్వయ్మిచిచ్ దేవుని వరము 

సంపాదించుకొందునని తలంచుకొనినందున నీ వెండి నీతోకూడ నశించునుగాక. 

1 తిమోతి 6:9 => ధనవంతులగుటకు అపేకిష్ంచువారు శోధనలోను, ఉరిలోను, అవివేక 

యుకత్ములును హానికరములునైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు. అటిట్వి మనుషుయ్లను నషట్ములోను 

నాశనములోను ముంచివేయును. 

వచనము 7 

కాబటిట్ వారు ఆలోచన చేసి వాటినిచిచ్, పరదేశులను పాతిపెటుట్టకు కుమమ్రివాని పొలము కొనిరి. 

ఆదికాండము 42:21 => అపుప్డు వారు నిశచ్యముగా మన సహోదరునియెడల మనము చేసిన 

అపరాధమునకు శిక్ష పొందుచునాన్ము. అతడు మనలను బతిమాలుకొనినపుప్డు మనము అతని వేదన 

చూచియు వినకపోతిమి; అందువలన ఈ వేదన మనకు వచెచ్నని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి 

ఆదికాండము 42:22 => మరియు రూబేను ఈ చినన్వానియెడల పాపము చేయకుడని నేను మీతో 

చెపప్లేదా? అయినను మీరు వినరైతిరి గనుక అతని రకాత్పరాధము మనమీద మోపబడుచునన్దని వారి 

కుతత్ర మిచెచ్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:27 => ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి 

పాపము చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము; 
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నిరగ్మకాండము 10:16 => కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన 

యెహోవా యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 

నిరగ్మకాండము 10:17 => మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా 

మీదనుండి యీ చావు మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

నిరగ్మకాండము 12:31 => ఆ రాతిర్వేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి వారితో మీరును 

ఇశార్యేలీయులును లేచి నా పర్జల మధయ్నుండి బయలువెళుల్డి, మీరు చెపిప్నటుల్ పోయి యెహోవాను 

సేవించుడి. 

1 సమూయేలు 15:24 => సౌలు జనులకు జడిసి వారి మాట వినినందున నేను యెహోవా ఆజఞ్ను నీ 

మాటలను మీరి పాపము తెచుచ్కొంటిని. 

1 సమూయేలు 15:30 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, అయినను నా జనుల పెదద్ల 

యెదుటను ఇశార్యేలీయుల యెదుటను ననున్ ఘనపరచిన యెహోవాకు మొర్కుక్టకై నేను పోగా నాతో 

కూడ తిరిగిరమమ్ని అతనిని వేడుకొనినందున 

1 రాజులు 21:27 => అహాబు ఆ మాటలు విని తన వసత్రములను చింపుకొని గోనెపటట్ కటుట్కొని 

ఉపవాసముండి, గోనెపటట్మీద పరుండి వాయ్కులపడుచుండగా 

రోమీయులకు 3:19 => పర్తి నోరు మూయబడునటుల్ను, సరవ్లోకము దేవుని శిక్షకు 

పాతర్మగునటుల్ను, ధరమ్శాసత్రము చెపుప్చునన్ వాటిననిన్టిని ధరమ్శాసత్రమునకు లోనైనవారితో 

చెపుప్చునన్దని యెరుగుదుము. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మతత్యి 27:23 => అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 
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మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

యిరిమ్యా 26:15 => అయితే మీకు చెవులార ఈ మాటలనిన్టిని చెపుప్టకు నిజముగా యెహోవా 

మీయొదద్కు ననున్ పంపియునాన్డు గనుక, మీరు ననున్ చంపినయెడల మీరు మీమీదికిని ఈ 

పటట్ణముమీదికిని దాని నివాసులమీదికిని నిరపరాధి రకత్దోషము తెపిప్ంచుదురని నిసస్ందేహముగా 

తెలిసికొనుడి. 

యోనా 1:14 => కాబటిట్ వారు యెహోవా, నీ చితత్పర్కారముగా నీవే దీని చేసితివి; ఈ మనుషుయ్నిబటిట్ 

మముమ్ను లయము చేయకుందువు గాక; నిరోద్షిని చంపితిరనన్ నేరము మామీద మోపకుందువు గాక 

అని యెహోవాకు మనవిచేసికొని 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

లూకా 23:47 => శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుషుయ్డు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని 

చెపిప్ దేవుని మహిమపరచెను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

1 పేతురు 1:19 => అమూలయ్మైన రకత్ముచేత, అనగా నిరోద్షమును నిషక్ళంకమునగు 

గొఱఱ్పిలల్వంటి కీర్సుత్ రకత్ముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా 

మతత్యి 27:25 => అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను 

ఉండుగాకనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:16 => వారిని నాయ్యపీఠము ఎదుటనుండి తోలివేసెను.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17 => అపుప్డందరు సమాజమందిరపు అధికారియైన సోసెత్నేసును 

పటుట్కొని నాయ్యపీఠము ఎదుట కొటట్సాగిరి. అయితే గలిల్యోను వీటిలో ఏ సంగతినిగూరిచ్యు 

లక్షయ్పెటట్లేదు. 

1 తిమోతి 4:2 => దయయ్ముల బోధ యందును లక్షయ్ముంచి, విశావ్స భర్షుట్లగుదురని ఆతమ్ తేటగా 

చెపుప్చునాన్డు. 

తీతుకు 1:16 => దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెపుప్కొందురు గాని, అసహుయ్లును అవిధేయులును 

పర్తి సతాక్రయ్ము విషయము భర్షుట్లునై యుండి, తమ కిర్యలవలన ఆయనను ఎరుగమనన్టుట్నాన్రు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  
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పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

1 సమూయేలు 28:16 => అందుకు సమూయేలు యెహోవా నినున్ ఎడబాసి నీకు పగవాడు కాగా 

ననున్ అడుగుటవలన పర్యోజనమేమి? 

1 సమూయేలు 28:17 => యెహోవా తన మాట తన పక్షముగానే నెరవేరుచ్చునాన్డు. నా దావ్రా 

ఆయన సెలవిచిచ్యునన్టుట్ నీచేతినుండి రాజయ్మును తీసివేసి నీ పొరుగువాడైన దావీదునకు దాని 

నిచిచ్యునాన్డు. 

1 సమూయేలు 28:18 => యెహోవా ఆజఞ్కు నీవు లోబడక, అమాలేకీయుల విషయములో ఆయన 

తీక్షణమైన కోపము నెరవేరచ్కపోయిన దానినిబటిట్ యెహోవా నీకు ఈవేళ ఈ పర్కారముగా 

చేయుచునాన్డు. 

1 సమూయేలు 28:19 => యెహోవా నినున్ను ఇశార్యేలీయులను ఫిలిషీత్యుల చేతికి అపప్గించును; 

యెహోవా ఇశార్యేలీయుల దండును ఫిలిషీత్యులచేతికి అపప్గించును; రేపు నీవును నీ కుమారులును 

నాతోకూడ ఉందురు అని సౌలుతో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 28:20 => సమూయేలు మాటలకు సౌలు బహు భయమొంది వెంటనే నేలను 

సాషాట్ంగపడి దివారాతర్ము భోజనమేమియు చేయక యుండినందున బలహీనుడాయెను. 

యోబు 13:4 => మీరైతే అబదధ్ములు కలిప్ంచువారు. మీరందరు పనికిమాలిన వైదుయ్లు. 

యోబు 16:2 => ఇటిట్ మాటలు అనేకములు నేను వినియునాన్ను మీరందరు బాధకే కరత్లుగాని 

ఆదరణకు కరత్లుకారు. 

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 

లూకా 16:26 => అంతేకాక ఇకక్డనుండి మీయొదద్కు దాటగోరువారు దాటి పోజాలకుండునటుల్ను, 

అకక్డి వారు మాయొదద్కు దాటి రాజాలకుండునటుల్ను, మాకును మీకును మధయ్ మహా 

అగాధముంచబడి యునన్దని చెపెప్ను 
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లేవీయకాండము 19:16 => నీ పర్జలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ 

సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 21:7 => కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును 

విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను 

తొలగించునటుల్ ఆయనను వేడుకొనుమనిరి. 

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:10 => పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 27:25 => నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు 

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన  అనవలెను. 

యెహోషువ 7:20 => ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా 

నేను పాపము చేసినది నిజము. 

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 

1 సమూయేలు 24:17 => దావీదుతో ఇటల్నెను యెహోవా ననున్ నీచేతి కపప్గింపగా ననున్ చంపక 

విడిచినందుకు 
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1 సమూయేలు 26:21 => అందుకు సౌలు నేను పాపము చేసితిని, ఈ దినమున నాపార్ణము నీ 

దృషిట్కి పిర్యముగా నుండినదాని బటిట్ నేను నీకిక కీడుచేయను. దావీదా నాయనా, నాయొదద్కు 

తిరిగిరముమ్; వెఱిఱ్వాడనై నేను బహు తపుప్చేసితిననగా 

2 సమూయేలు 19:19 => నా యేలినవాడా, నేను చేసిన దోర్హము నామీద మోపకుము; నా 

యేలినవాడవును రాజవునగు నీవు యెరూషలేమును విడిచిన వేళ నీ దాసుడనగు నేను మూరిఖ్ంచి చేసిన 

దోషమును జాఞ్పకమందుంచకుము, మనసుస్నందుంచు కొనకుము. 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

యోబు 20:15 => వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిపుప్డు దానిని మరల కకిక్వేయుదురు. 

కీరత్నలు 37:15 => వారి కతిత్ వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండుల్ విరువబడును. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 109:6 => వానిమీద భకిత్హీనుని అధికారిగా నుంచుము అపవాది వాని కుడిపర్కక్ను 

నిలుచును గాక. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 
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సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యెషయా 59:3 => మీచేతులు రకత్ముచేతను మీ వేర్ళుల్ దోషముచేతను అపవితర్పరచబడియునన్వి మీ 

పెదవులు అబదధ్ములాడుచునన్వి మీ నాలుక కీడునుబటిట్ మాటలాడుచునన్ది.  

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

మతత్యి 26:2 => రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ వచుచ్ననియు, అపుప్డు 

మనుషయ్కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకై అపప్గింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:16 => అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి 

లేచియునాన్డని చెపెప్ను. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

Page  of 3637 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

వచనము 8 

అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

నాయ్యాధిపతులు 9:54 => అపుప్డతడు తన ఆయుధములను మోయు బంటును తవ్రగా పిలిచి ఒక 

సతరీ అతని చంపెనని ననున్గూరిచ్ యెవరును అనుకొనకుండునటుల్ నీ కతిత్ దూసి ననున్ చంపుమని 

చెపప్గా ఆ బంటు అతని పొడువగా అతడు చచెచ్ను. 

1 సమూయేలు 31:4 => సునన్తిలేని వీరు వచిచ్ ననున్ పొడిచి అపహాసయ్ము చేయకుండునటుల్ నీకతిత్ 

దూసి దానిచేత ననున్ పొడువుమని తన ఆయుధములను మోయువానితో చెపప్గా అతడు భయముచేత 

ఆలాగు చేయనొలల్కుండెను గనుక సౌలు తన కతిత్ పటుట్కొని దానిమీద పడెను. 

1 సమూయేలు 31:5 => సౌలు మరణమాయెనని అతని ఆయుధములను మోయువాడు తానును 

తన కతిత్మీద పడి అతనితో కూడ మరణమాయెను. 

2 సమూయేలు 17:23 => అహీతోపెలు తాను చెపిప్న ఆలోచన జరుగకపోవుట చూచి, గాడిదకు 

గంతకటిట్ యెకిక్ తన ఊరనునన్ తన యింటికి పోయి తన యిలుల్ చకక్బెటుట్కొని ఉరిపోసికొని 

చనిపోయెను; జనులు అతని తండిర్ సమాధియందు అతనిని పాతిపెటిట్రి. 
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1 రాజులు 16:18 => పటట్ణము పటుట్బడెనని జిమీ తెలిసికొని, తాను రాజనగరునందు జొచిచ్ 

తనతో కూడ రాజనగరును తగలబెటుట్కొని చనిపోయెను. 

యోబు 2:9 => అతని భారయ్ వచిచ్నీవు ఇంకను యథారథ్తను వదలకయుందువా? దేవుని దూషించి 

మరణము కమమ్నెను. 

యోబు 7:15 => కావున నేను ఉరితీయబడవలెనని కోరుచునాన్ను ఈ నా యెముకలను 

చూచుటకనన్ మరణమొందుట నాకిషట్ము. 

కీరత్నలు 55:23 => దేవా, నాశనకూపములో నీవు వారిని పడవేయుదువు రకాత్పరాధులును 

వంచకులును సగముకాలమైన బర్దుకరు. నేనైతే నీయందు నమిమ్కయుంచియునాన్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

సంఖాయ్కాండము 22:34 => అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా 

తోర్వలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడ డ్దైతే నేను వెనుకకు వెళె ల్దనని 

యెహోవా దూతతో చెపప్గా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:10 => పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

2 సమూయేలు 18:9 => అబా ష్లోము కంచరగాడిదమీద ఎకిక్పోవుచు దావీదు సేవకులకు 

ఎదురాయెను; ఆ కంచరగాడిద యొక గొపప్మసత్కి వృక్షముయొకక్ చికుక్కొమమ్ల కిర్ందికి 

పోయినపుప్డు అతని తల చెటుట్కు తగులుకొనినందున అతడు ఎతత్బడి ఆకాశమునకును భూమికిని 

మధయ్ను వేర్లాడుచుండగా అతని కిర్ందనునన్ కంచరగాడిద సాగిపోయెను. 
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2 సమూయేలు 21:6 => యెహోవా ఏరప్రచుకొనిన సౌలు గిబియా పటట్ణములో యెహోవా సనిన్ధిని 

మేము వారిని ఉరితీసెదమని రాజుతో మనవి చేయగా రాజు నేను వారిని అపప్గించెదననెను. 

2 రాజులు 6:33 => ఆ దూత అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అంతట రాజు ఈ కీడు యెహోవా 

వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవా కొరకు కనిపెటిట్ యుండవలెననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 10:4 => అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము 

చేయకుండ నీవు నీ కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, 

వాడు బహుగా భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 

యోబు 15:22 => తాను చీకటిలోనుండి తిరిగి వచెచ్దనని వాడు నమమ్డు వాడు ఖడగ్మునకు 

ఏరప్రచబడినవాడు. 

కీరత్నలు 37:15 => వారి కతిత్ వారి హృదయములోనే దూరును వారి విండుల్ విరువబడును. 

కీరత్నలు 55:15 => వారికి మరణము అకసామ్తుత్గా వచుచ్నుగాక సజీవులుగానే వారు 

పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు గాక చెడుతనము వారి నివాసములలోను వారి అంతరంగమునందును 

ఉనన్ది  

కీరత్నలు 69:27 => దోషముమీద దోషము వారికి తగులనిముమ్ నీ నీతి వారికి అందనీయకుము. 

కీరత్నలు 109:8 => వాని జీవితదినములు కొదిద్వగును గాక వాని ఉదోయ్గమును వేరొకడు 

తీసికొనును గాక. 

సామెతలు 1:18 => వారు సవ్నాశనమునకే పొంచియుందురు తముమ్ను తామే పటుట్కొనుటకై 

దాగియుందురు. 

సామెతలు 11:5 => యథారథ్వంతుల నీతి వారి మారగ్మును సరాళము చేయును భకిత్హీనుడు తన 

భకిత్హీనత చేతనే పడిపోవును. 

సామెతలు 12:8 => ఒకొక్కక్ మనుషుయ్డు తన వివేకము కొలది పొగడబడును కుటిలచితుత్డు 

తృణీకరింపబడును. 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 
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సామెతలు 28:13 => అతికర్మములను దాచిపెటుట్వాడు వరిధ్లల్డు వాటిని ఒపుప్కొని విడిచిపెటుట్వాడు 

కనికరము పొందును. 

సామెతలు 28:17 => పార్ణము తీసి దోషము కటుట్కొనినవాడు గోతికి పరుగెతుత్చునాన్డు ఎవరును 

అటిట్వానిని ఆపకూడదు. 

యిరిమ్యా 20:4 => యెహోవా ఈ మాట సెలవిచుచ్చునాన్డు నీకును నీ సేన్హితులకందరికిని నీవే 

భయకారణముగా నుండునటుల్ చేయుచునాన్ను; నీవు చూచుచుండగా వారు తమ శతుర్వుల 

ఖడగ్ముచేత కూలెదరు, మరియు యూదావారినందరిని బబులోను రాజుచేతికి అపప్గింతును, అతడు 

వారిని చెరపటిట్ బబులోనునకు తీసికొనిపోవును, ఖడగ్ముచేత వారిని హతముచేయును. 

దానియేలు 3:22 => రాజాజఞ్ తీవర్మైనందునను గుండము మికిక్లి వేడిమిగలదైనందునను షదర్కు, 

మేషాకు, అబేదెన్గోలను విసిరివేసిన ఆ మనుషుయ్లు అగిన్జావ్లలచేత కాలచ్బడి చనిపోయిరి. 

లూకా 10:20 => అయినను దయయ్ములు మీకు లోబడుచునన్వని సంతోషింపక మీ పేరులు 

పరలోకమందు వార్యబడి యునన్వని సంతోషించుడని వారితో చెపెప్ను. 

లూకా 22:22 => నిరణ్యింపబడిన పర్కారము మనుషయ్కుమారుడు పోవుచునాన్డుగాని ఆయన 

ఎవరిచేత అపప్గింపబడుచునాన్డో ఆ మనుషుయ్నికి శర్మయని చెపెప్ను. 

యోహాను 15:6 => ఎవడైనను నాయందు నిలిచియుండనియెడల వాడు తీగెవలె బయట 

పారవేయబడి యెండిపోవును; మనుషుయ్లు అటిట్వాటిని పోగుచేసి అగిన్లో పారవేతురు, అవి 

కాలిపోవును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:27 => అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని, చెరసాల 

తలుపులనిన్యు తెరచియుండుట చూచి, ఖయిదీలు పారిపోయిరనుకొని, కతిత్దూసి, తనున్ తాను 

చంపుకొనబోయెను. 

2 కొరిందీయులకు 7:10 => దైవచితాత్నుసారమైన దుఃఖము రక్షణారథ్మైన మారుమనసుస్ను 

కలుగజేయును; ఈ మారుమనసుస్ దుఃఖమును పుటిట్ంచదు. అయితే లోకసంబంధమైన దుఃఖము 

మరణమును కలుగజేయును. 
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గలతీయులకు 3:13 => ఆతమ్నుగూరిచ్న వాగాద్నము విశావ్సమువలన మనకు లభించునటుల్, 

అబార్హాము పొందిన ఆశీరవ్చనము కీర్సుత్యేసుదావ్రా అనయ్జనులకు కలుగుటకై, కీర్సుత్ మనకోసము 

శాపమై మనలను ధరమ్శాసత్రము యొకక్ శాపమునుండి విమోచించెను;  

వచనము 9 

అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన 

ముపప్ది 

మతత్యి 23:24 => అంధులైన మారగ్దరశ్కులారా, దోమ లేకుండునటుల్ వడియగటిట్ ఒంటెను 

మింగువారు మీరే. 

లూకా 6:7 => శాసుత్ర్లును పరిసయుయ్లును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశార్ంతిదినమున 

సవ్సథ్పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి; 

లూకా 6:8 => అయితే ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి, ఊచచెయియ్ గలవానితో నీవు లేచి మధయ్ను 

నిలువుమని చెపప్గా, వాడు లేచి నిలిచెను. 

లూకా 6:9 => అపుప్డు యేసు విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? 

పార్ణరక్షణ ధరమ్మా పార్ణహతయ్ ధరమ్మా? అని మిముమ్ నడుగుచునాన్నని వారితో చెపిప్ 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:18 => పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ 

దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు 

హేయములు. 

యెషయా 61:8 => ఏలయనగా నాయ్యముచేయుట యెహోవానగు నాకిషట్ము ఒకడు 

అనాయ్యముగా ఒకనిసొతుత్ పటుట్కొనుట నాకసహయ్ము. సతయ్మునుబటిట్ వారి కిర్యాఫలమును 

వారికిచుచ్చు వారితో నితయ్నిబంధన చేయుదును.  
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యెహోషువ 6:19 => వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 

2 రాజులు 21:16 => మరియు మనషే ష్ యెహోవా దృషిట్కి చెడు నడత నడిచి, యూదావారిని 

పాపములో దింపినది గాక యెరూషలేమును ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు రకత్ముతో నిండునటుల్ 

నిరపరాధుల రకత్మును బహుగా ఒలికించెను. 

మారుక్ 12:41 => ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో 

డబుబ్లు వేయుట చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ 

వేయుచుండిరి. 

లూకా 21:1 => కానుకపెటెట్లో తమ కానుకలను వేయుచునన్ ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను. 

యోహాను 8:20 => ఆయన దేవాలయములో బోధించుచుండగా, కానుకపెటెట్ యునన్చోట ఈ 

మాటలు చెపెప్ను. ఆయన గడియ యింకను రాలేదు గనుక ఎవడును ఆయనను పటుట్కొనలేదు. 

వచనము 10 

వెండి నాణములు తీసికొని పర్భువు నాకు నియమించిన పర్కారము వాటిని కుమమ్రివాని 

పొలమునకిచిచ్రి అని పర్వకత్యైన యిరీమ్యా దావ్రా చెపప్బడిన మాట నెరవేరెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 11 

యేసు అధిపతియెదుట నిలిచెను; అపుప్డు అధిపతి యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

యేసు అతని చూచి నీవనన్టే ట్ అనెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 34:6 => బెతప్యోరు యెదుట మోయాబు దేశములోనునన్ లోయలో 

అతడు పాతిపెటట్బడెను. అతని సమాధి యెకక్డనునన్దో నేటివరకు ఎవరికి తెలియదు. 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

నాయ్యాధిపతులు 1:26 => ఆ మనుషుయ్డు హితీత్యుల దేశమునకు వెళిల్ ఒక పటట్ణమును కటిట్ంచి 

దానికి లూజు అను పేరుపెటెట్ను. నేటివరకు దానికదే పేరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 5:9 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ 

దండెలుంచబడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచచ్టనే యునన్వి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:43 => అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి 

నేటివరకు అచచ్ట కాపురమునాన్రు. 

వచనము 12 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన పర్తుయ్తత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

మతత్యి 1:22 => ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును ఆయనకు ఇమామ్నుయేలను పేరు 

పెటుట్దురు 

మతత్యి 2:5 => అందుకు వారు యూదయ బేతెల్హేములోనే; ఏలయనగా యూదయ దేశపు 

బేతెల్హేమా నీవు యూదా పర్ధానులలో ఎంత మాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు;ఇశార్యేలను నా 

పర్జలను పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా వార్యబడి యునన్దనిరి 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

మతత్యి 13:35 => అని పర్వకత్ చెపిప్నమాట నెరవేరునటుల్ యేసు ఈ సంగతులననిన్టిని 

జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బోధించెను; ఉపమానము లేక వారికేమియు బోధింపలేదు. 

మతత్యి 21:4 => పర్వకత్వలన చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను, అదేమనగా 
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జెకరాయ్ 11:12 => మీకు అనుకూలమైనయెడల నా కూలి నాకియుయ్డి, లేనియెడల మానివేయుడని 

నేను వారితో అనగా వారు నా కూలికై ముపప్ది తులముల వెండి తూచి యిచిచ్రి. 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 21:32 => ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి 

యజమానునికి ముపప్ది తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో 

చావకొటట్వలెను. 

లేవీయకాండము 27:2 => నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు విశేషమైన మొర్కుక్బడి 

చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని చెలిల్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:3 => నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని 

అరువది ఏండల్ వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల 

వెండి నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:4 => ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:5 => అయిదేండుల్ మొదలుకొని యిరువది ఏండల్లోపలి వయసుస్గల 

మగవానికి ఇరువది తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:6 => ఒక నెల మొదలుకొని అయిదేండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి 

అయిదు తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

లేవీయకాండము 27:7 => అరువది ఏండల్ పార్యముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను 

ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

Page  of 3645 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఆదికాండము 37:28 => మిదాయ్నీయులైన వరత్కులు ఆ మీదుగా వెళుల్చుండగా, వారు ఆ 

గుంటలోనుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇషామ్యేలీయులకు ఇరువది తులముల వెండికి అతనిని 

అమిమ్వేసిరి. వారు యోసేపును ఐగుపుత్నకు తీసికొనిపోయిరి. 

లేవీయకాండము 27:4 => ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

వచనము 13 

కాబటిట్ పిలాతు నీమీద వీరెనిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో నీవు వినలేదా? అని ఆయనను అడిగెను. 

లేవీయకాండము 27:4 => ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

వచనము 14 

అయితే ఆయన ఒక మాటకైనను అతనికి ఉతత్రమియయ్లేదు గనుక అధిపతి మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడెను. 

మతత్యి 10:18 => వీరికిని అనయ్జనులకును సాకాష్య్రథ్మై నా నిమితత్ము మీరు అధిపతులయొదద్కును 

రాజులయొదద్కును తేబడుదురు. 
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మతత్యి 10:25 => శిషుయ్డు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన 

చాలును. ఇంటి యజమానునికి బయెలె జ్బూలని వారు పేరుపెటిట్ యుండినయెడల ఆయన 

యింటివారికి మరి నిశచ్యముగా ఆ పేరు పెటుట్దురు గదా. 

మారుక్ 15:2 => పిలాతు యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

లూకా 23:3 => పిలాతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని 

అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

యోహాను 18:34 => యేసు నీ అంతట నీవే యీ మాట అనుచునాన్వా? లేక యితరులు నీతో 

ననున్గూరిచ్ చెపిప్రా? అని అడిగెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 

యోహాను 18:36 => యేసు నా రాజయ్ము ఈ లోకసంబంధమైనది కాదు; నా రాజయ్ము ఈ 

లోకసంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అపప్గింపబడకుండునటుల్ నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని 

నా రాజయ్ము ఇహసంబంధమైనది కాదనెను.  

మతత్యి 26:25 => ఆయనను అపప్గించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయన 

నీవనన్టే ట్ అనెను. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మారుక్ 14:62 => యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 
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యోహాను 18:37 => అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా? అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవనన్టుట్ 

నేను రాజునే; సతయ్మునుగూరిచ్ సాక్షయ్మిచుచ్టకు నేను పుటిట్తిని; ఇందు నిమితత్మే యీ లోకమునకు 

వచిచ్తిని; సతయ్సంబంధియైన పర్తివాడును నా మాట వినుననెను 

1 తిమోతి 6:13 => సమసత్మునకు జీవాధారకుడైన దేవుని యెదుటను, పొంతిపిలాతునొదద్ 

ధైరయ్ముగా ఒపుప్కొని సాక్షయ్మిచిచ్న కీర్సుత్యేసు ఎదుటను, 

లూకా 23:1 => అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతు నొదద్కు తీసికొనిపోయి 

లూకా 23:38 => ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసము కూడ ఆయనకు పైగా వార్యబడెను. 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

వచనము 15 

జనులు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పండుగలో విడుదలచేయుట అధిపతికి వాడుక. 

మతత్యి 27:14 => అయితే ఆయన ఒక మాటకైనను అతనికి ఉతత్రమియయ్లేదు గనుక అధిపతి 

మికిక్లి ఆశచ్రయ్పడెను. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

కీరత్నలు 38:13 => చెవిటివాడనైనటుట్ నేను వినకయునాన్ను మూగవాడనైనటుట్ నోరు తెరచుట 

మానితిని. 

కీరత్నలు 38:14 => నేను వినలేనివాడనైతిని ఎదురుమాట పలుకలేనివాడనైతిని. 
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యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

మారుక్ 15:3 => పర్ధానయాజకులు ఆయనమీద అనేకమైన నేరములు మోపగా 

మారుక్ 15:4 => పిలాతు ఆయనను చూచి మరల నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? నీ మీద వీరు 

ఎనెన్నిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో చూడుమనెను. 

మారుక్ 15:5 => అయినను యేసు మరి ఏ ఉతత్రము చెపప్లేదు గనుక పిలాతు ఆశచ్రయ్పడెను. 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

యోహాను 19:10 => గనుక పిలాతు నాతో మాటలాడవా? నినున్ విడుదల చేయుటకు నాకు 

అధికారము కలదనియు, నినున్ సిలువ వేయుటకు నాకు అధికారము కలదనియు నీవెరుగవా? అని 

ఆయనతో అనెను. 

యోహాను 19:11 => అందుకు యేసు పైనుండి నీకు ఇయయ్బడియుంటేనే తపప్ నామీద నీకు ఏ 

అధికారమును ఉండదు; అందుచేత ననున్ నీకు అపప్గించిన వానికి ఎకుక్వ పాపము కలదనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:32 => అతడు లేఖనమందు చదువుచునన్ భాగమేదనగా ఆయన గొఱఱ్వలె 

వధకు తేబడెను బొచుచ్ కతిత్రించువాని యెదుట గొఱఱ్పిలల్ ఏలాగు మౌనముగా ఉండునో ఆలాగే ఆయన 

నోరు తెరవకుండెను. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 సమూయేలు 10:27 => పనికిమాలినవారు కొందరు ఈ మనుషుయ్డు మనలను ఏలాగు 

రకిష్ంపగలడని చెపుప్కొనుచు అతని నిరల్క్షయ్ము చేసి అతనికి కానుకలు తీసికొని రాకుండగా అతడు 

చెవిటివాడైనటుట్ ఊరకుండెను. 

కీరత్నలు 39:2 => నేను ఏమియు మాటలాడక మౌనినైతిని కేష్మమును గూరిచ్యైనను పలుకక నేను 

మౌనముగా నుంటిని అయినను నా విచారము అధికమాయెను.  
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కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

ఆమోసు 5:13 => ఇది చెడుకాలము గనుక ఈ కాలమున బుదిధ్మంతుడు ఊరకుండును. 

జెకరాయ్ 11:13 => యెహోవా యెంతో అబుబ్రముగా వారు నాకేరప్రచిన కర్యధనమును కుమమ్రికి 

పారవేయుమని నాకు ఆజఞ్ ఇయయ్గా నేను ఆ ముపప్ది తులముల వెండిని తీసికొని యెహోవా 

మందిరములో కుమమ్రికి పారవేసితిని. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

మారుక్ 14:61 => అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు 

పరమాతుమ్ని కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:33 => ఆయన దీనతవ్మునుబటిట్ ఆయనకు నాయ్యవిమరశ్ 

దొరకకపోయెను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరింతురు? ఆయన జీవము భూమిమీదనుండి 

తీసివేయబడినది. 

వచనము 16 

ఆ కాలమందు బరబబ్ అను పర్సిదుధ్డైన యొక ఖయిదీ చెరసాలలో ఉండెను. 

మతత్యి 26:62 => పర్ధానయాజకుడు లేచి నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీమీద 

పలుకుచునన్ సాక్షయ్మేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను. 

యోహాను 18:35 => అందుకు పిలాతు నేను యూదుడనా యేమి? నీ సవ్జనమును 

పర్ధానయాజకులును నినున్ నాకు అపప్గించిరి గదా; నీవేమి చేసితివని అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:24 => వారతనికి విరోధముగా ఈలాగు కేకలు వేసిన హేతువేమో 

తెలిసికొనుటకై, సహసార్ధిపతి కొరడాలతో అతనిని కొటిట్, విమరిశ్ంపవలెనని చెపిప్, కోటలోనికి 

తీసికొనిపొండని ఆజాఞ్పించెను. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

మారుక్ 15:4 => పిలాతు ఆయనను చూచి మరల నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? నీ మీద వీరు 

ఎనెన్నిన్ నేరములు మోపుచునాన్రో చూడుమనెను. 

వచనము 17 

కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

కీరత్నలు 71:7 => నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉనాన్ను అయినను నాకు బలమైన ఆశర్యము 

నీవే. 

యెషయా 8:18 => ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచిచ్న పిలల్లును, సీయోను కొండమీద 

నివసించు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహతాక్రయ్ములుగాను 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ ఉనాన్ము. 

జెకరాయ్ 3:8 => పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీయెదుట కూరుచ్ండు నీ సహకారులు 

సూచనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నామాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని 

నేను రపిప్ంపబోవుచునాన్ను. 

1 కొరిందీయులకు 4:9 => మరణదండన విధింపబడినవారమైనటుట్ దేవుడు అపొసత్లులమైన 

మముమ్ను అందరికంటె కడపట ఉంచియునాన్డని నాకు తోచుచునన్ది. మేము లోకమునకును 

దేవదూతలకును మనుషుయ్లకును వేడుకగా నునాన్ము. 

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  
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మతత్యి 27:12 => పర్ధానయాజకులును పెదద్లును ఆయనమీద నేరము మోపినపుప్డు ఆయన 

పర్తుయ్తత్రమేమియు ఇయయ్లేదు. 

మారుక్ 15:5 => అయినను యేసు మరి ఏ ఉతత్రము చెపప్లేదు గనుక పిలాతు ఆశచ్రయ్పడెను. 

లూకా 23:9 => ఆయనను చూచినపుప్డు చాల పర్శన్లు వేసినను ఆయన అతనికి ఉతత్రమేమియు 

ఇయయ్లేదు. 

వచనము 18 

విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రు? బరబబ్నా లేక కీర్సత్నబడిన యేసునా? అని వారిని 

అడిగెను. ఏలయనగా వారు అసూయచేత ఆయనను అపప్గించిరని అతడు ఎరిగియుండెను 

మతత్యి 26:5 => అయితే పర్జలలో అలల్రి కలుగకుండునటుల్ పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 15:6 => ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

మారుక్ 15:8 => జనులు గుంపుగా కూడివచిచ్, అతడు అదివరకు తమకు చేయుచువచిచ్న 

పర్కారము చేయవలెనని అడుగగా 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:17 => శికిష్ంచి విడుదలచేయుదునని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

యోహాను 18:39 => అయినను పసాక్పండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు 

గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిషట్మా? అని వారినడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27 => రెండు సంవతస్రములైన తరువాత ఫేలికుస్కు పర్తిగా పోరిక్యు 

ఫేసుత్ వచెచ్ను. అపుప్డు ఫేలికుస్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని కోరి, పౌలును 

బంధకములలోనే విడిచిపెటిట్పోయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9 => అయితే ఫేసుత్ యూదులచేత మంచివాడనిపించుకొనవలెనని 

యెరూషలేమునకు వచిచ్ అకక్డ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూరిచ్ విమరిశ్ంపబడుట నీకిషట్మా అని 

పౌలును అడిగెను. 

వచనము 19 

అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; 

ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మారుక్ 15:7 => అధికారులనెదిరించి, కలహములో నరహతయ్ చేసినవారితో కూడ 

బంధించబడియుండిన బరబబ్ అను ఒకడుండెను. 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

రోమీయులకు 1:32 => ఇటిట్ కారయ్ములను అభయ్సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని 

నాయ్యవిధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచునాన్రు. ఇది మాతర్మే గాక వాటిని 

అభయ్సించువారితో సంతోషముగా సమమ్తించుచునాన్రు. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

వచనము 20 

పర్ధానయాజకులును పెదద్లును, బరబబ్ను విడిపించుమని అడుగుటకును, యేసును 

సంహరించుటకును జనసమూహములను పేర్రేపించిరి 

మతత్యి 27:21 => అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని 

వారినడుగగా వారు బరబబ్నే అనిరి. 

యెహోషువ 24:15 => యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని 

సేవించెదరో, నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున 

మీరు నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 

1 రాజులు 18:21 => ఏలీయా జనులందరి దగగ్రకు వచిచ్ యెనాన్ళల్ మటుట్కు మీరు రెండు తలంపుల 

మధయ్ తడబడుచుందురు? యెహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుస రించుడి, బయలు దేవుడైతే వాని 

ననుసరించుడని పర్కటన చేయగా, జనులు అతనికి పర్తుయ్తత్రముగా ఒక మాటైనను పలుకక పోయిరి. 

మతత్యి 27:22 => అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా 

సిలువ వేయుమని అందరును చెపిప్రి. 

మారుక్ 15:9 => పర్ధానయాజకులు అసూయచేత యేసును అపప్గించిరని  

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 
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మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

దానియేలు 6:14 => రాజు ఈ మాట విని బహుగా వాయ్కులపడి, దానియేలును రకిష్ంపవలెనని తన 

మనసుస్ దృఢము చేసికొని, సూరుయ్డసత్మించు వరకు అతని విడిపించుటకు పర్యతన్ము చేసెను. 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 

మతత్యి 14:9 => రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన పర్మాణము నిమితత్మును, తనతో కూడ 

భోజనమునకు కూరుచ్నన్వారి నిమితత్మును ఇయయ్నాజాఞ్పించి 

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 

వచనము 21 

అధిపతి ఈ యిదద్రిలో నేనెవనిని విడుదల చేయవలెనని మీరు కోరుచునాన్రని వారినడుగగా వారు 

బరబబ్నే అనిరి. 

ఆదికాండము 37:11 => అతని సహోదరులు అతనియందు అసూయపడిరి. అయితే అతని తండిర్ ఆ 

మాట జాఞ్పకముంచుకొనెను. 

1 సమూయేలు 18:7 => ఆ సతరీలు గాన పర్తిగానములు చేయుచు వాయించుచు సౌలు 

వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు (శతుర్వులను) హతము చేసిరనిరి.  
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1 సమూయేలు 18:8 => ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము 

తెచుచ్కొని వారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు సుత్తులు పాడిరే; 

రాజయ్ము తపప్ మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అనుకొనెను 

1 సమూయేలు 18:9 => కాబటిట్ నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను. 

1 సమూయేలు 18:10 => మరునాడు దేవుని యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి బలముగా 

వచిచ్నందున అతడు ఇంటిలో పర్వచించుచుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణ చేతపటుట్కొని 

వాయించెను. 

1 సమూయేలు 18:11 => ఒకపుప్డు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగా దావీదును పొడిచి 

గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు 

మారులు తపిప్ంచుకొనెను. 

కీరత్నలు 106:16 => వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడైన 

అహరోనునందును అసూయపడిరి. 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

పర్సంగి 4:4 => మరియు కషట్మంతయు నేరుప్తో కూడిన పనులనిన్యు నరులకు రోషకారణములని 

నాకు కనబడెను; ఇదియు వయ్రథ్ముగా నొకడు గాలిని పటుట్కొనుటకై చేయు పర్యతన్మువలె నునన్ది. 

యెషయా 26:11 => యెహోవా, నీ హసత్మెతత్బడియునన్దిగాని జనులు దాని చూడనొలల్రు 

జనులకొరకైన నీ ఆసకిత్ని చూచి వారు సిగుగ్పడుదురు నిశచ్యముగా అగిన్ నీ శతుర్వులను 

మింగివేయును. 

మారుక్ 15:10 => పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? 

అని అడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17 => పర్ధానయాజకుడును అతనితో కూడ ఉనన్వారందరును, అనగా 

సదూద్కయుయ్ల తెగవారు లేచి మతస్రముతో నిండుకొని 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:9 => ఆ గోతర్కరత్లు మతస్రపడి, యోసేపును ఐగుపుత్లోనికి పోవుటకు 

అమిమ్వేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శర్మలనిన్టిలోనుండి తపిప్ంచి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45 => యూదులు జనసమూహములను చూచి మతస్రముతో 

నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెపిప్నవాటికి అడ డ్ము చెపిప్రి. 

యాకోబు 4:5 => ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆతమ్ మతస్రపడునంతగా అపేకిష్ంచునా అను 

లేఖనము చెపుప్నది వయ్రథ్మని అనుకొనుచునాన్రా? 

సామెతలు 27:4 => కోర్ధము కూర్రమైనది కోపము వరదవలె పొరుల్నది. రోషము ఎదుట ఎవడు 

నిలువగలడు? 

1 సమూయేలు 17:28 => అతడు వారితో మాటలాడునది అతని పెదద్నన్యగు ఏలీయాబునకు 

వినబడగా ఏలీయాబునకు దావీదు మీద కోపమువచిచ్ అతనితో నీవికక్డికెందుకు వచిచ్తివి? 

అరణయ్ములోని ఆ చినన్ గొఱఱ్మందను ఎవరి వశము చేసితివి? నీ గరవ్మును నీ హృదయపు 

చెడుతనమును నేనెరుగుదును; యుదధ్ము చూచుటకే గదా నీవు వచిచ్తివనెను. 

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.  

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 
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1 కొరిందీయులకు 13:4 => పేర్మ దీరఘ్కాలము సహించును, దయ చూపించును. పేర్మ 

మతస్రపడదు; పేర్మ డంబముగా పర్వరిత్ంపదు; అది ఉపొప్ంగదు; 

హెబీర్యులకు 7:26 => పవితుర్డును, నిరోద్షియు, నిషక్లమ్షుడును, పాపులలో చేరక పర్తేయ్కముగా 

ఉనన్వాడును. ఆకాశమండలముకంటె మికిక్లి హెచచ్యినవాడునైన యిటిట్ పర్ధానయాజకుడు మనకు 

సరిపోయినవాడు. 

యాకోబు 3:14 => అయితే మీ హృదయములలో సహింపనలవికాని మతస్రమును వివాదమును 

ఉంచుకొనినవారైతే అతిశయపడవదుద్, సతయ్మునకు విరోధముగా అబదధ్మాడవదుద్. 

వచనము 22 

అందుకు పిలాతు ఆలాగైతే కీర్సత్నబడిన యేసును ఏమిచేతునని వారినడుగగా సిలువ వేయుమని 

అందరును చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 20:3 => అయినను రాతిర్వేళ దేవుడు సవ్పన్మందు అబీమెలెకు నొదద్కు వచిచ్నీవు నీ 

యింట చేరుచ్కొనిన సతరీ ఒక పురుషునికి భారయ్ గనుక ఆమె నిమితత్ము నీవు చచిచ్నవాడవు సుమా అని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 20:4 => అయితే అబీమెలెకు ఆమెతో పోలేదు గనుక అతడు పర్భువా ఇటిట్ నీతిగల 

జనమును హతము చేయుదువా? 

ఆదికాండము 20:5 => ఈమె నా చెలెల్లని అతడు నాతో చెపప్లేదా? మరియు ఆమె కూడ అతడు నా 

అనన్ అనెను. నేనుచేతులతో ఏ దోషము చేయక యధారథ్హృదయముతో ఈ పని చేసితిననెను. 

ఆదికాండము 20:6 => అందుకు దేవుడు అవును, యధారథ్హృదయముతో దీని చేసితివని 

నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము చేయకుండ నేను నినున్ అడ డ్గించితిని; 

అందుకే నేను నినున్ ఆమెను ముటట్నియయ్లేదు 

ఆదికాండము 31:24 => ఆ రాతిర్ సవ్పన్మందు దేవుడు సిరియావాడైన లాబాను నొదద్కు వచిచ్ నీవు 

యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని అతనితో చెపెప్ను.  
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ఆదికాండము 31:29 => మీకు హాని చేయుటకు నాచేతనవును; అయితే పోయిన రాతిర్ మీ 

తండిర్యొకక్ దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ డ్ గాని పలుకకుము జాగర్తత్ సుమీ అని నాతో 

చెపెప్ను. 

యోబు 33:14 => దేవుడు ఒకక్మారే పలుకును రెండు మారులు పలుకును అయితే మనుషుయ్లు 

అది కనిపెటట్రు  

యోబు 33:15 => మంచముమీద కునుకు సమయమున గాఢనిదర్ పటుట్నపుప్డు కలలో రాతిర్ కలుగు 

సవ్పన్ములలో 

యోబు 33:16 => నరులు గరివ్షు ఠ్లు కాకుండ చేయునటుల్ తాము తలచిన కారయ్ము వారు 

మానుకొన చేయునటుల్ 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

సామెతలు 29:1 => ఎనిన్సారులు గదిద్ంచినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాతుత్గా 

నాశనమగును. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

జెకరాయ్ 9:9 => సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, 

ఉలాల్సముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిలల్ను 

ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. 

Page  of 3659 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

లూకా 23:47 => శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుషుయ్డు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని 

చెపిప్ దేవుని మహిమపరచెను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 యోహాను 2:1 => నా చినన్పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు 

వార్యుచునాన్ను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుకీర్సుత్ అను ఉతత్రవాది 

తండిర్యొదద్ మనకునాన్డు. 

ఆదికాండము 41:1 => రెండేండుల్ గడిచిన తరువాత ఫరో ఒక కల కనెను. అందులో అతడు 

ఏటిదగగ్ర నిలిచియుండగా 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 22:12 => అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను 

శపింపకూడదు, వారు ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 

యోబు 7:14 => నీవు సవ్పన్ములవలన ననున్ బెదరించెదవు దరశ్నములవలన ననున్ భయపెటెట్దవు. 

యోబు 33:17 => గోతికి పోకుండ వారిని కాపాడునటుల్ కతిత్వలన నశింపకుండ వారి పార్ణమును 

తపిప్ంచునటుల్ 

మతత్యి 2:12 => తరువాత హేరోదు నొదద్కు వెళల్వదద్ని సవ్పన్మందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై 

వారు మరియొక మారగ్మున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళిల్రి. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 
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లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:35 => ఇశార్యేలీయులారా, యీ మనుషుయ్ల విషయమై మీరేమి 

చేయబోవుచునాన్రో జాగర్తత్ సుమండి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:12 => గలిల్యోను అకయకు అధిపతిగా ఉనన్పుప్డు యూదులు 

ఏకీభవించి పౌలుమీదికి లేచి నాయ్యపీఠము ఎదుటకు అతని తీసికొనివచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:6 => అతడు వారియొదద్ ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు 

వెళిల్ మరునాడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండి పౌలును తీసికొనిరమమ్ని ఆజాఞ్పించెను. 

1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

వచనము 23 

అధిపతి ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెనని అడుగగా వారు సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా 

కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:11 => అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ 

పర్ధానయాజకులు వారిని పేర్రేపించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:18 => వారీలాగు చెపిప్ తమకు బలి అరిప్ంపకుండ సమూహములను 

ఆపుట బహు పర్యాసమాయెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19 => అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు 

వచిచ్, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళుల్ రువివ్ అతడు చనిపోయెనని 

అనుకొని పటట్ణము వెలుపలికి అతనిని ఈడిచ్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:23 => ఆ కాలమందు కీర్సుత్ మారగ్మునుగూరిచ్ చాల అలల్రి కలిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:24 => ఏలాగనగా దేమేతిర్యను ఒక కంసాలి అరెత్మిదేవికి వెండిగుళల్ను 

చేయించుటవలన ఆ పని వారికి మిగుల లాభము కలుగజేయుచుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:25 => అతడు వారిని అటిట్ పనిచేయు ఇతరులను గుంపుకూరిచ్ 

అయయ్లారా, యీ పనివలన మనకు జీవనము బహు బాగుగా జరుగుచునన్దని మీకు తెలియును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:26 => అయితే చేతులతో చేయబడినవి దేవతలు కావని యీ పౌలు 

చెపిప్, ఎఫెసులో మాతర్ము కాదు, దాదాపు ఆసియయందంతట బహు జనమును ఒపిప్ంచి, 

తిర్పిప్యునన్ సంగతి మీరు చూచియు వినియు నునాన్రు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:27 => మరియు ఈ మన వృతిత్యందు లక్షయ్ము తపిప్పోవుటయే గాక, 

మహాదేవియైన అరెత్మి దేవియొకక్ గుడికూడ తృణీకరింపబడి, ఆసియ యందంతటను 

భూలోకమందును పూజింపబడుచునన్ ఈమెయొకక్ గొపప్తనము తొలగిపోవునని భయము 

తోచుచునన్దని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:28 => వారు విని రౌదర్ముతో నిండిన వారై ఎఫెసీయుల అరెత్మిదేవి 

మహాదేవి అని కేకలువేసిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:29 => పటట్ణము బహు గలిబిలిగా ఉండెను. మరియు వారు పౌలుతో 

పర్యాణమై వచిచ్న మాసిదోనియ వారైన గాయియును అరిసత్రుక్ను పటుట్కొని దొమిమ్గా నాటకశాలలో 

చొరబడిరి. 

లూకా 23:18 => వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబబ్ను విడుదలచేయుమని ఏకగీర్వముగా 

కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:19 => వీడు పటట్ణములో జరిగించిన యొక అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును 

చెరసాలలో వేయబడినవాడు. 
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లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

ఆదికాండము 19:4 => వారు పండుకొనకముందు ఆ పటట్ణసుథ్లు, అనగా సొదొమ మనుషుయ్లు, 

బాలురును వృదుధ్లును పర్జలందరును నలుదికుక్లనుండి కూడివచిచ్ ఆ యిలుల్ చుటట్వేసి 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

యోబు 31:34 => మహా సమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరసాక్రమునకు 

జడిసియు నేను మౌనముగానుండి దావ్రము దాటి బయలువెళల్క రొముమ్లో నా పాపమును 

కపుప్కొనినయెడల పరముననునన్ దేవుని దృషిట్కి నేను వేషధారినవుదును  

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 54:3 => అనుయ్లు నా మీదికి లేచియునాన్రు బలాఢుయ్లు నా పార్ణము తీయ జూచుచునాన్రు 

వారు తమయెదుట దేవుని ఉంచుకొనన్వారు కారు. (సెలా.) 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 
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యిరిమ్యా 26:9 => యెహోవా నామమునుబటిట్ ఈ మందిరము షిలోహువలె నగుననియు, ఈ 

పటట్ణము నివాసిలేక పాడైపోవుననియు నీవేల పర్కటించుచునాన్వు అనుచు, పర్జలందరు యెహోవా 

మందిరములో యిరీమ్యాయొదద్కు కూడివచిచ్రి. 

మతత్యి 21:15 => కాగా పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు 

కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలువేయుచునన్ చినన్పిలల్లను చూచి కోపముతో 

మండిపడి 

లూకా 24:20 => మన పర్ధానయాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు మరణశిక్షకు 

అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా? 

యోహాను 6:66 => అపప్టినుండి ఆయన శిషుయ్లలో అనేకులు వెనుకతీసి, మరి ఎనన్డును 

ఆయనను వెంబడింపలేదు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23 => దేవుడు నిశచ్యించిన సంకలప్మును ఆయన భవిషయ్ద  జాఞ్నమును 

అనుసరించి అపప్గింపబడిన యీయనను మీరు దుషుట్లచేత సిలువ వేయించి చంపితిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 24 

పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని 

జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే 

చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 88:8 => నా నెళవరులను నాకు దూరముగా నీవు ఉంచియునాన్వు నీవు వారి దృషిట్కి ననున్ 

హేయునిగా చేసియునాన్వు వెలుపలికి రావలల్ గాకుండ నేను బంధింపబడియునాన్ను 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  
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లూకా 20:14 => అయినను ఆ కాపులు అతనిని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఈ సావ్సథ్య్ము 

మనదగునటుల్ ఇతని చంపుదము రండని యొకరితోనొకరు ఆలోచించుకొని 

లూకా 23:13 => అంతట పిలాతు పర్ధానయాజకులను అధికారులను పర్జలను పిలిపించి 

వచనము 25 

అందుకు పర్జలందరు వాని రకత్ము మా మీదను మా పిలల్లమీదను ఉండుగాకనిరి. 

మతత్యి 27:17 => కాబటిట్ జనులు కూడి వచిచ్నపుప్డు పిలాతు నేనెవనిని  

యోబు 31:31 => అతడు పెటిట్న భోజనము తిని, తృపిత్ పొందనివానిని చూపింపగలవారెవరని నా 

గుడారమందు నివసించువారు పలుకనియెడలను  

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 22:9 => గరభ్మునుండి ననున్ తీసినవాడవు నీవే గదా నేను నా తలిల్యొదద్ సత్నయ్పానము 

చేయుచుండగా నీవే గదా నాకు నమిమ్క పుటిట్ంచితివి. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53:2 => 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.  
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జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మారుక్ 14:55 => పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని 

ఆయనమీద సాక్షయ్ము వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

మారుక్ 15:13 => వారు వానిని సిలువ వేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:20 => పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను. 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:22 => మూడవమారు అతడు ఎందుకు? ఇతడు ఏ దుషాక్రయ్ము చేసెను? ఇతనియందు 

మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శికిష్ంచి విడుదలచేతునని వారితో 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:23 => అయితే వారొకే పటుట్గా పెదద్ కేకలువేసి, వీనిని సిలువ వేయుమని అడుగగా వారి 

కేకలే గెలిచెను. 

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:15 => అందుకు వారు ఇతనిని సంహరించుము, సంహరించుము, సిలువ వేయుము 

అని కేకలు వేసిరి. పిలాతు మీ రాజును సిలువ వేయుదునా? అని వారిని అడుగగా పర్ధానయాజకులు 

కైసరు తపప్ మాకు వేరొక రాజు లేడనిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:38 => కాబటిట్ సహోదరులారా, మీకు ఈయన దావ్రానే పాపక్షమాపణ 

పర్చురమగుచునన్దనియు, 
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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 సమూయేలు 15:13 => ఇశార్యేలీయులు అబా ష్లోము పక్షము వహించిరని దావీదునకు 

వరత్మానము రాగా 

మతత్యి 1:16 => యాకోబు మరియ భరత్యైన యోసేపును కనెను, ఆమెయందు కీర్సుత్ అనబడిన 

యేసు పుటెట్ను. 

మారుక్ 9:30 => వారకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయ గుండా వెళుల్చుండిరి; అది ఎవనికిని 

తెలియుట ఆయనకిషట్ము లేకపోయెను; 

లూకా 23:21 => వారు వీనిని సిలువ వేయుము సిలువ వేయుము అని కేకలువేసిరి. 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28 => ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు 

కనబడకపోయినను ఆయనను చంపించవలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి. 

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. 

వచనము 26 

అపుప్డతడు వారు కోరినటుట్ బరబబ్ను వారికి విడుదల చేసి, యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి 

సిలువవేయ నపప్గించెను. 

ఆదికాండము 37:18 => అతడు దగగ్రకు రాకమునుపు వారు దూరమునుండి అతని చూచి అతని 

చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. 
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ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

1 సమూయేలు 19:3 => నేను వచిచ్ నీవు ఉనన్ చేనిలో నా తండిర్యొదద్ నిలిచి నినున్గూరిచ్ అతనితో 

మాటలాడిన తరువాత నినున్గూరిచ్ నాకేమైన తెలిసినయెడల దానిని నీతో తెలియజెపుప్దుననెను. 

1 సమూయేలు 19:4 => యోనాతాను తన తండిర్యైన సౌలుతో దావీదునుగూరిచ్ దయగా 

మాటలాడి నీ సేవకుడైన దావీదు నీ విషయములో ఏ తపిప్దమును చేసినవాడు కాక బహు మేలుచేసెను 

గనుక, రాజా నీవు అతని విషయములో ఏ పాపము చేయకుందువు గాక. 

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 

1 సమూయేలు 19:6 => సౌలు యోనాతాను చెపిప్న మాట ఆలకించి యెహోవా జీవముతోడు 

అతనికి మరణ శిక్ష విధింపనని పర్మాణము చేసెను. 

1 సమూయేలు 19:7 => అపుప్డు యోనాతాను దావీదును పిలుచుకొని పోయి ఆ సంగతులనిన్యు 

అతనికి తెలియజేసి దావీదును సౌలునొదద్కు తీసికొనిరాగా దావీదు మునుపటిలాగున అతని సనిన్ధిని 

ఉండెను. 

1 సమూయేలు 19:8 => తరువాత యుదధ్ము సంభవించినపుప్డు దావీదు బయలుదేరి 

ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ముచేసి వారిని ఓడించి వెనుకకు పారదోలి గొపప్ వధచేయగా 

1 సమూయేలు 19:9 => యెహోవా యొదద్నుండి దురాతమ్ సౌలుమీదికి వచెచ్ను. సౌలు ఈటెచేత 

పటుట్కొని యింట కూరుచ్ండి యుండెను. దావీదు సితారా వాయించుచుండగా 

1 సమూయేలు 19:10 => సౌలు ఒకే దెబబ్తో దావీదును గోడకు పొడుచుదుననన్ తాతప్రయ్ము గలిగి 

యీటె విసిరెను. దావీదు అతని యెదుటనుండి తపిప్ంచుకొనినందున ఈటె గోడకు నాటగా దావీదు ఆ 

రాతిర్యందు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 
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1 సమూయేలు 19:11 => ఉదయమున అతని చంపవలెనని పొంచియుండి దావీదును 

పటుట్కొనుటకై సౌలు అతని యింటికి దూతలను పంపగా దావీదు భారయ్యైన మీకాలు ఈ రాతిర్ నీ 

పార్ణమును నీవు దకిక్ంచుకొంటేనే గాని రేపు నీవు చంపబడుదువని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 19:12 => కిటికీగుండ దావీదును దింపగా అతడు తపిప్ంచుకొని పారిపోయెను. 

1 సమూయేలు 19:13 => తరువాత మీకాలు ఒక గృహదేవత బొమమ్ను తీసి మంచము మీద పెటిట్ 

మేకబొచుచ్ తలవైపున ఉంచి దుపప్టితో కపిప్వేసి 

1 సమూయేలు 19:14 => సౌలు దావీదును పటుట్కొనుటకై దూతలను పంపగా అతడు రోగియై 

యునాన్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 19:15 => దావీదును చూచుటకు సౌలు దూతలను పంపి నేను అతని చంపునటుల్గా 

మంచముతో అతని తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

1 సమూయేలు 20:31 => యెషష్యి కుమారుడు భూమిమీద బర్దుకునంత కాలము నీకైనను నీ 

రాజయ్మునకైనను సిథ్రత కలుగదు గదా; కాబటిట్ నీవు వరత్మానము పంపి అతనిని నా దగగ్రకు 

రపిప్ంచుము, నిజముగా అతడు మరణమునకరు హ్డని చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

1 సమూయేలు 20:33 => సౌలు అతనిని పొడువవలెనని యీటె విసిరెను; అందువలన తన తండిర్ 

దావీదును చంపనుదేద్శము గలిగియునాన్డని యోనాతాను తెలిసికొని 

1 సమూయేలు 22:14 => అహీమెలెకు రాజా, రాజునకు అలుల్డై నమమ్కసుథ్డై, ఆలోచనకరత్యై నీ 

నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదు వంటివాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడునాన్డు? 

1 సమూయేలు 22:15 => అతని పక్షముగా నేను దేవుని యొదద్ విచారణచేయుట నేడే 

ఆరంభించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండిర్ 

ఇంటివారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూరిచ్ కొదిద్ గొపప్ యేమియు నీ 

దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా 
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1 సమూయేలు 22:16 => రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండిర్ ఇంటివారికందరికిని మరణము 

నిశచ్యము అని చెపిప్ 

1 సమూయేలు 22:17 => యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు 

పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని 

తనచుటుట్ నిలిచియునన్ కావలివారికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము 

చేయనొలల్క యుండగా 

1 సమూయేలు 22:18 => రాజు దోయేగుతో నీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెపెప్ను. అపుప్డు 

ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడి ఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆ 

దినమున హతముచేసెను. 

1 సమూయేలు 22:19 => మరియు అతడు యాజకుల పటట్ణమైన నోబు కాపురసుథ్లను కతిత్వాత 

హతము చేసెను; మగవారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిలల్లనేమి యెడల్నేమి గారద్భములనేమి 

గొఱఱ్లనేమి అనిన్టిని కతిత్వాత హతముచేసెను. 

మతత్యి 21:38 => అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని 

సావ్సథ్య్ము తీసికొందము రండని తమలోతాము చెపుప్కొని 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:57 => అపుప్డు వారు పెదద్ కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా 

అతనిమీద పడి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5 => అయితే యూదులు మతస్రపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగు 

కొందరు దుషుట్లను వెంటబెటుట్కొని గుంపుకూరిచ్ పటట్ణమెలల్ అలల్రిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి 

వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచుచ్టకు యతన్ముచేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:6 => అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు 

సహోదరులను ఆ పటట్ణపు అధికారులయొదద్కు ఈడుచ్కొనిపోయి భూలోకమును తలకిర్ందుచేసిన వీరు 

ఇకక్డికి కూడ వచిచ్యునాన్రు; యాసోను వీరిని చేరుచ్కొనియునాన్డు 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:7 => వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజునాన్డని చెపిప్, కైసరు 

చటట్ములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:28 => ఇశార్యేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; పర్జలకును 

ధరమ్శాసత్రమునకును ఈ సథ్లమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచునన్వాడు వీడే. 

మరియు వీడు గీర్సుదేశసుథ్లను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచిచ్ యీ పరిశుదద్ సథ్లమును 

అపవితర్పరచియునాన్డని కేకలు వేసిరి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 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 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 23:10 => ఆ రాతిర్ పర్భువు అతనియొదద్ నిలుచుండి ధైరయ్ముగా ఉండుము, 

యెరూషలేములో ననున్గూరిచ్ నీవేలాగు సాక్షయ్మిచిచ్తివో ఆలాగున రోమాలో కూడ సాక్షయ్మియయ్వలసి 

యునన్దని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:13 => వారు పర్ధానయాజకుల యొదద్కును పెదద్ల యొదద్కును వచిచ్ 

మేము పౌలును చంపువరకు ఏమియు రుచిచూడమని గటిట్గ ఒటుట్పెటుట్కొని యునాన్ము. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:14 => కాబటిట్ మీరు మహాసభతో కలిసి, అతనిని గూరిచ్ మరి పూరిత్గా 

విచారించి తెలిసికొనబోవునటుట్ అతనిని మీయొదద్కు తీసికొనిరమమ్ని సహసార్ధిపతితో మనవి చేయుడి; 

అతడు దగగ్రకు రాకమునుపే మేమతని చంపుటకు సిదధ్పడియునాన్మని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:15 => అయితే పౌలు మేనలుల్డు వారు పొంచియునాన్రని విని వచిచ్ 

కోటలో పర్వేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి తెలిపెను. 

1 సమూయేలు 20:32 => అంతట యోనాతాను అతడెందుకు మరణ శిక్ష నొందవలెను? అతడు 

ఏమి చేసెనని సౌలు నడుగగా 

సామెతలు 16:30 => కృతిర్మములు కలిప్ంపవలెనని కనున్లు మూసికొని తన పెదవులు 

బిగబటుట్వాడే కీడు పుటిట్ంచువాడు. 

సామెతలు 24:28 => నిరిన్మితత్ముగా నీ పొరుగువానిమీద సాక్షయ్ము పలుకకుము నీ పెదవులతో 

మోసపు మాటలు చెపప్వచుచ్నా? 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

దానియేలు 6:6 => కాబటిట్ ఆ పర్ధానులును అధిపతులును రాజు నొదద్కు సందడిగా కూడి వచిచ్ 

ఇటల్నిరి రాజగు దరాయ్వేషూ, చిరంజీవివై యుందువుగాక. 

దానియేలు 6:16 => అంతట రాజు ఆజఞ్ ఇయయ్గా బంటౌర్తులు దానియేలును పటుట్కొనిపోయి 

సింహముల గుహలో పడదోర్సిరి; పడదోర్యగా రాజు నీవు అనుదినము తపప్క సేవించుచునన్ నీ దేవుడే 

నినున్ రకిష్ంచునని దానియేలుతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మారుక్ 9:30 => వారకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయ గుండా వెళుల్చుండిరి; అది ఎవనికిని 

తెలియుట ఆయనకిషట్ము లేకపోయెను; 
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మారుక్ 15:12 => అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి 

చేయుదునని మరల వారినడిగెను. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

యోహాను 18:29 => కావున పిలాతు బయట ఉనన్ వారియొదద్కు వచిచ్ఈ మనుషుయ్నిమీద మీరు ఏ 

నేరము మోపుచునాన్రనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:7 => నేను నేలమీద పడి సౌలా సౌలా, నీవెందుకు, ననున్ 

హింసించుచునాన్వని నాతో ఒక సవ్రము పలుకుట వింటిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 యోహాను 3:12 => మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుషుట్ని సంబంధియై 

తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన కిర్యలు చెడ డ్వియు తన సహోదరుని 

కిర్యలు నీతిగలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?  

వచనము 27 

అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులు యేసును అధికార మందిరములోనికి తీసికొనిపోయి, ఆయనయొదద్ 

సైనికులనందరిని సమకూరిచ్రి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:6 => అపుప్డు ఆ శవమునకు సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ 

యేటి లోయలో మెడ విరుగతీయబడిన ఆ పెయయ్పైని తమచేతులు కడుగుకొని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:7 => మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది 

చూడలేదు. 

యోబు 9:30 => నేను హిమముతో ననున్ కడుగుకొనినను సబుబ్తో నాచేతులు కడుగుకొనినను 
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యోబు 9:31 => నీవు ననున్ గోతిలో ముంచెదవు అపుప్డు నేను నా సవ్ంతవసత్రములకై 

అసహుయ్డనగుదును. 

కీరత్నలు 26:6 => నిరోద్షినని నాచేతులు కడుగుకొందును యెహోవా, నీ బలిపీఠముచుటుట్ 

పర్దకిష్ణము చేయుదును. 

యిరిమ్యా 2:27 => వారు నా తటుట్ ముఖము తిర్పుప్కొనక వీపునే తిర్పుప్కొనిరి; అయినను 

ఆపతాక్లములో లేచి మముమ్ను రకిష్ంపుమని వారు మనవి చేయుదురు. 

యిరిమ్యా 2:35 => అయినను నీవు నేను నిరోద్షిని, నిశచ్యముగా ఆయన కోపము నామీదనుండి 

తొలగిపోయెనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇదిగో పాపము చేయలేదని నీవు చెపిప్న దానిబటిట్ నీతో నాకు 

వాయ్జెయ్ము కలిగినది. 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మతత్యి 27:9 => అపుప్డు విలువ కటట్బడినవాని, అనగా ఇశార్యేలీయులలో కొందరు 

విలువకటిట్నవాని కర్యధనమైన ముపప్ది 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14 => మీరు పరిశుదుధ్డును నీతిమంతుడునైన వానిని నిరాకరించి, 

నరహంతకుడైన మనుషుయ్ని మీకు అనుగర్హింపుమని అడిగితిరి. 

2 కొరిందీయులకు 5:21 => ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునటుల్ పాపమెరుగని 

ఆయనను మనకోసము పాపముగా చేసెను. 
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1 పేతురు 3:18 => ఏలయనగా మనలను దేవునియొదద్కు తెచుచ్టకు, అనీతిమంతుల కొరకు 

నీతిమంతుడైన కీర్సుత్ శరీర విషయములో చంపబడియు,  

ఆదికాండము 37:22 => ఎటల్నగా రూబేను అతని తండిర్కి అతనినపప్గించుటకై వారిచేతులలో 

పడకుండ అతని విడిపింపదలచి రకత్ము చిందింపకుడి; అతనికి హాని ఏమియు చేయక అడవిలోనునన్ 

యీ గుంటలో అతని పడదోర్యుడని వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 23:2 => దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, 

నాయ్యమును తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 

నిరగ్మకాండము 30:13 => వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు 

పర్తివాడును పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది 

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

1 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 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 
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కీరత్నలు 83:2 => నీ శతుర్వులు అలల్రిచేయుచునాన్రు నినున్ దేవ్షించువారు తల యెతిత్యునాన్రు. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 37:29 => నామీద నీవు వేయు రంకెలును నీవు చేసిన కలహమును నా చెవులలో 

జొచెచ్ను నా గాలము నీ ముకుక్నకు తగిలించెదను నా కళె ల్ము నీ నోటిలో పెటిట్ నినున్ మళిల్ంచెదను 

నీవు వచిచ్న మారగ్ముననే నినున్ మళిల్ంచెదను.  

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

మతత్యి 27:19 => అతడు నాయ్యపీఠముమీద కూరుచ్ండియునన్పుప్డు అతని భారయ్ నీవు ఆ 

నీతిమంతుని జోలికి పోవదుద్; ఈ పొర్దుద్ ఆయననుగూరిచ్ నేను కలలో మికిక్లి బాధపడితినని 

అతనియొదద్కు వరత్మానము పంపెను 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

మారుక్ 7:4 => మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము 

చేయరు. ఇదియుగాక గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు 

అనేకాచారములను వారనుసరించెడివారు. 
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మారుక్ 10:22 => అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, 

దుఃఖపడుచు వెళిల్పోయెను. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 23:4 => పిలాతు పర్ధానయాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుషుయ్నియందు 

నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను. 

లూకా 23:5 => అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ 

దేశమందంతట ఉపదేశించుచు పర్జలను రేపుచునాన్డని మరింత పటుట్దలగా చెపిప్రి. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

యోహాను 13:9 => సీమోను పేతురు పర్భువా, నా పాదములు మాతర్మేగాక నాచేతులు నా తలకూడ 

కడుగుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

యోహాను 18:38 => అందుకు పిలాతు సతయ్మనగా ఏమిటి? అని ఆయనతో చెపెప్ను. అతడు ఈ 

మాట చెపిప్ బయటనునన్ యూదులయొదద్కు తిరిగివెళిల్ అతనియందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు; 

యోహాను 19:6 => పర్ధానయాజకులును బంటౌర్తులును ఆయనను చూచి సిలువ వేయుము సిలువ 

వేయుము అని కేకలువేయగా పిలాతు ఆయనయందు ఏ దోషమును నాకు కనబడలేదు గనుక మీరే 

ఆయనను తీసికొనిపోయి సిలువ వేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:15 => ఇది యేదోయుక ఉపదేశమును, పేళల్ను, మీ ధరమ్శాసత్రమును 

గూరిచ్న వాదమైతే మీరే దాని చూచుకొనుడి; ఈలాటి సంగతులనుగూరిచ్ విమరశ్ చేయుటకు నాకు 

మనసుస్లేదని యూదులతో చెపిప్ 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:10 => అందుకు పౌలు కైసరు నాయ్యపీఠము ఎదుట 

నిలువబడియునాన్ను; నేను విమరిశ్ంపబడవలసిన సథ్లమిదే, యూదులకు నేను అనాయ్యమేమియు 

చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును. 

ఎఫెసీయులకు 5:15 => దినములు చెడ డ్వి గనుక, మీరు సమయమును పోనియయ్క సదివ్నియోగము 

చేసికొనుచు,  

యాకోబు 4:8 => దేవునియొదద్కు రండి, అపుప్డాయన మీయొదద్కు వచుచ్ను, పాపులారా, 

మీచేతులను శుభర్ము చేసికొనుడి; దివ్మనసుక్లారా, మీ హృదయములను పరిశుదధ్పరచుకొనుడి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

వచనము 28 

వారు ఆయన వసత్రములు తీసివేసి, ఆయనకు ఎఱఱ్ని అంగీ తొడిగించి 

మతత్యి 21:44 => మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో 

వానిని నలి చేయుననెను. 

మతత్యి 23:30 => మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల పర్వకత్ల 

మరణవిషయములో వారితో పాలివారమై యుండకపోదుమని చెపుప్కొందురు. 

మతత్యి 23:31 => అందువలననే మీరు పర్వకత్లను చంపినవారి కుమారులై యునాన్రని మీ మీద 

మీరే సాక్షయ్ము చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 23:32 => మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూరిత్ చేయుడి. 

మతత్యి 23:33 => సరప్ములారా, సరప్సంతానమా, నరకశిక్షను మీరేలాగు తపిప్ంచుకొందురు? 

మతత్యి 23:34 => అందుచేత ఇదిగో నేను మీయొదద్కు పర్వకత్లను జాఞ్నులను శాసుత్ర్లను 

పంపుచునాన్ను ; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు , కొందరిని మీ 

సమాజమందిరములలో కొరడాలతో కొటిట్ పటట్ణమునుండి పటట్ణమునకు తరుముదురు 
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మతత్యి 23:35 => నీతిమంతుడైన హేబెలు రకత్ము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, 

దేవాలయమునకును మధయ్ మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకరాయ్ రకత్మువరకు భూమిమీద 

చిందింపబడిన నీతిమంతుల రకత్మంతయు మీ మీదికి వచుచ్ను. 

మతత్యి 23:36 => ఇవనిన్యు ఈ తరమువారిమీదికి వచుచ్నని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను.  

మతత్యి 23:37 => యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, పర్వకత్లను చంపుచును నీయొదద్కు 

పంపబడినవారిని రాళల్తో కొటుట్చును ఉండుదానా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిర్ందికేలాగు 

చేరుచ్కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు 

ఒలల్కపోతిరి. 

సంఖాయ్కాండము 35:33 => మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును 

అపవితర్పరచును గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే 

పార్యశిచ్తత్ము కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:10 => పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ 

దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్ పార్ణము 

తీయకుండవలెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 19:13 => వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరోద్షి పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను. 

యెహోషువ 2:19 => నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 

2 సమూయేలు 1:16 => నీ నోటి మాటయే నీమీద సాక్షయ్ము గనుక నీ పార్ణమునకు నీవే 

ఉతత్రవాదివని వానితో చెపిప్ తనవారిలో ఒకని పిలిచి నీవు పోయి వాని చంపుమనగా అతడు వానిని 

కొటిట్ చంపెను. 
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2 సమూయేలు 3:28 => ఆ తరువాత ఈ సమాచారము దావీదునకు వినబడినపుప్డు అతడు 

అనుకొనిన దేమనగా నేనును నా రాజయ్మును నేరు కుమారుడగు అబేన్రు పార్ణము తీయుట 

విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని ఎపప్టికిని నిరపరాధులమే. 

2 సమూయేలు 3:29 => ఈ దోషము యోవాబుమీదను అతని తండిర్కి పుటిట్న వారందరిమీదను 

మోపబడునుగాక. యోవాబు ఇంటివారిలో సార్వముగలవాడైనను కుషఠ్రోగియైనను కఱఱ్పటుట్కొని 

నడుచువాడైనను ఖడగ్ముచేత కూలువాడైనను ఆహారము లేనివాడైనను ఉండకపోడుగాక అనెను. 

1 రాజులు 2:32 => నేరు కుమారుడును ఇశార్యేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబేన్రును, 

యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తనకంటె నీతిపరులును 

యోగుయ్లునగు ఈ ఇదద్రు మనుషుయ్లమీద పడి యోవాబు నా తండిర్యైన దావీదు ఎరుగకుండ కతిత్చేత 

వారిని చంపివేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రకత్ము యెహోవా అతని తలమీదికే రపిప్ంచును. 

2 రాజులు 24:3 => మనషే ష్ చేసిన కిర్యలనిన్టినిబటిట్యు, అతడు నిరపరాధులను 

హతముచేయుటనుబటిట్యు, యూదావారు యెహోవా సముఖమునుండి పారదోలబడునటుల్గా ఆయన 

ఆజఞ్వలన ఇది వారిమీదికి వచెచ్ను. 

2 రాజులు 24:4 => అతడు నిరపరాధుల రకత్ముతో యెరూషలేమును నింపినందున అది 

క్షమించుటకు యెహోవాకు మనసుస్ లేకపోయెను. 

కీరత్నలు 109:12 => వానికి కృప చూపువారు లేకపోదురు గాక తండిర్లేని వాని బిడ డ్లకు 

దయచూపువారు ఉండకపోదురు గాక 

కీరత్నలు 109:13 => వాని వంశము నిరూమ్లము చేయబడును గాక వచుచ్ తరమునందు వారి పేరు 

మాసిపోవును గాక 

కీరత్నలు 109:14 => వాని పితరుల దోషము యెహోవా జాఞ్పకములో నుంచుకొనును గాక వాని తలిల్ 

పాపము తుడుపుపెటట్బడక యుండునుగాక 

కీరత్నలు 109:15 => ఆయన వారి జాఞ్పకమును భూమిమీదనుండి కొటిట్వేయునటుల్ ఆ పాపములు 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని కనబడుచుండునుగాక. 
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కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

కీరత్నలు 109:17 => శపించుట వానికి పీర్తి గనుక అది వానిమీదికి వచిచ్యునన్ది. దీవెనయందు 

వానికిషట్ము లేదు గనుక అది వానికి దూరమాయెను.  

కీరత్నలు 109:18 => తాను పైబటట్ వేసికొనునటుల్ వాడు శాపము ధరించెను అది నీళల్వలె వాని 

కడుపులో చొచిచ్యునన్ది తైలమువలె వాని యెముకలలో చేరియునన్ది 

కీరత్నలు 109:19 => తాను కపుప్కొను వసత్రమువలెను తాను నితయ్ము కటుట్కొను నడికటుట్వలెను అది 

వానిని వదలకుండును గాక. 

యెహెజేక్లు 22:2 => నరపుతుర్డా, పార్ణహాని చేయు ఈ పటట్ణమునకు నీవు తీరుప్ తీరుచ్దువా? 

దానికి నీవు తీరుప్ తీరుచ్నెడల అదిచేయు హేయకిర్యలనిన్టిని దానికి తెలియజేసి యీలాగున 

పర్కటింపవలెను. 

యెహెజేక్లు 22:3 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నీ కాలము వచుచ్నటుల్ నరహతయ్లు 

చేయు పటట్ణమా, నినున్ అపవితర్పరచుకొనునటుల్ విగర్హములు పెటుట్కొను పటట్ణమా, నీవు చేసిన 

నరహతయ్లచేత నీకు నీవే నేరసాథ్పన చేసికొంటివి, నీవు పెటుట్కొనిన విగర్హములచేత నినున్ నీవే 

అపవితర్పరచుకొంటివి,  

యెహెజేక్లు 22:4 => నీకు నీవే శిక్ష తెపిప్ంచుకొంటివి, శికాష్ సంవతస్రములు వచుచ్టకు నీవే 

కా ర ణ మై తి వి . కా బ టిట్  అ నయ్ జ న ము ల లో నిం దా సప్ ద ము గా ను , స క ల దే శ ము ల లో 

అపహాసాయ్సప్దముగాను నినున్ నియమించుచునాన్ను.  

యెహెజేక్లు 24:7 => దానిచేత చిందింపబడిన రకత్ము దానిలో కనబడుచునన్ది, మటిట్తో దాని 

కపిప్వేయునటుల్ దానిని నేలమీద కుమమ్రింపక వటిట్ బండమీద దానిని చిందించెను. 

యెహెజేక్లు 24:8 => కావున నా కోర్ధము రానిచిచ్, నేను పర్తికారము చేయునటుల్ అది చిందించిన 

రకత్ము కపప్బడకుండ దానిని వటిట్బండమీద నేనుండనిచిచ్తిని. 

యెహెజేక్లు 24:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నరహంతకులునన్ పటట్ణమునకు 

శర్మ, నేనును విసత్రించి కటెట్లు పేరచ్బోవుచునాన్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28 => పర్ధానయాజకుడు వారిని చూచి మీరు ఈ నామమునుబటిట్ 

బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పింపలేదా? ఇదిగో మీరు యెరూషలేమును మీ 

బోధతో నింపి, యీ మనుషుయ్ని హతయ్ మామీదికి తేవలెనని ఉదేద్శించుచునాన్రని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52 => మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ 

నీతిమంతుని రాకనుగూరిచ్ ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇపుప్డు అపప్గించి హతయ్ 

చేసినవారైతిరి. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:15 => ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎలల్పుప్డు సంపూరిత్ చేయుటకై 

పర్భువైన యేసును పర్వకత్లను చంపి మముమ్ను హింసించి,  

1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16 => అనయ్జనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ 

మముమ్ను ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇషుట్లు కానివారును మనుషుయ్లకందరికి విరోధులునై 

యునాన్రు; దేవుని ఉగర్త తుదముటట్ వారిమీదికి వచెచ్ను 

హెబీర్యులకు 10:28 => ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాకరించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు 

సాకుష్ల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. 

హెబీర్యులకు 10:29 => ఇటుల్ండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను 

పరిశుదధ్పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు 

ఆతమ్ను తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? 

హెబీర్యులకు 10:30 => పగతీరుచ్ట నా పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు పర్భువు తన 

పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని ఎరుగుదుము గదా. 

నిరగ్మకాండము 20:5 => ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; 

ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును 

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు 

యెహెజేక్లు 18:14 => అయితే అతనికి కుమారుడు పుటట్గా ఆ కుమారుడు తన తండిర్చేసిన 

పాపములనిన్టిని చూచి, ఆలోచించుకొని అటిట్ కిర్యలు చేయకయుండినయెడల, అనగా 
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యెహెజేక్లు 18:15 => పరవ్తములమీద భోజనము చేయకయు, ఇశార్యేలీయులు పెటుట్కొనిన 

విగర్హములతటుట్ చూడకయు, తన పొరుగువాని భారయ్ను చెరపకయు, 

యెహెజేక్లు 18:16 => ఎవనినైనను బాధపెటట్కయు, తాకటుట్ ఉంచుకొనకయు, బలాతాక్రముచేత 

నషట్పరచకయు, ఆకలి గలవానికి ఆహారమిచిచ్ దిగంబరికి బటట్యిచిచ్ 

యెహెజేక్లు 18:17 => బీదవాని మీద అనాయ్యముగా చెయియ్వేయక లాభముకొరకు 

అపిప్యయ్కయు, వడిడ్ పుచుచ్కొనకయు నుండినవాడై, నా విధుల నాచరించుచు నా కటట్డల 

ననుసరించుచు నుండినయెడల అతడు తన తండిర్చేసిన దోషమునుబటిట్ చావడు, అతడు అవశయ్ముగా 

బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:18 => అతని తండిర్ కూర్రుడై పరులను బాధపెటిట్ బలాతాక్రముచేత తన 

సహోదరులను నషట్పరచి తన జనులలో తగనికిర్యలు చేసెను గనుక అతడే తన దోషమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 18:19 => అయితే మీరు కుమారుడు తన తండిర్ యొకక్ దోషశిక్షను ఏల 

మోయుటలేదని చెపుప్కొనుచునాన్రు. కుమారుడు నీతినాయ్యముల ననుసరించి నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి గైకొనెను గనుక అతడు అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:20 => పాపము చేయువాడే మరణమునొందును; తండిర్యొకక్ దోషశిక్షను 

కుమారుడు మోయుటలేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండిర్ మోయడు, నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే 

చెందును, దుషుట్ని దుషట్తవ్ము ఆ దుషుట్నికే చెందును. 

యెహెజేక్లు 18:21 => అయితే దుషుట్డు తాను చేసిన పాపములనిన్టిని విడిచి, నా కటట్డలనిన్టిని 

అనుసరించి నీతిని అనుసరించి నాయ్యము జరిగించినయెడల అతడు మరణమునొందడు, 

అవశయ్ముగా అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:22 => అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియు జాఞ్పకములోనికి రాదు, అతని 

నీతినిబటిట్ అతడు బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:23 => దుషుట్లు మరణము నొందుటచేత నా కేమాతర్మైన సంతోషము కలుగునా? 

వారు తమ పర్వరత్నను దిదుద్కొని బర్దుకుటయే నాకు సంతోషము; ఇదే పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 
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యెహెజేక్లు 18:24 => అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసి, దుషుట్లు చేయు 

హేయకిర్యలనిన్టి పర్కారము జరిగించినయెడల అతడు బర్దుకునా? అతడు చేసిన నీతి కారయ్ములు 

ఏమాతర్మును జాఞ్పకములోనికి రావు, అతడు విశావ్సఘాతకుడై చేసిన పాపమునుబటిట్ 

మరణమునొందును. 

యెహెజేక్లు 18:25 => అయితే యెహోవా మారగ్ము నాయ్యము కాదని మీరు చెపుప్చునాన్రు. 

ఇశార్యేలీయులారా, నా మాట ఆలకించుడి, నా మారగ్ము నాయ్యమే మీ మారగ్మేగదా 

అనాయ్యమైనది? 

యెహెజేక్లు 18:26 => నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపము చేసినయెడల అతడు దానినిబటిట్ 

మరణమునొందును; తాను పాపము చేయుటనుబటిట్యేగదా అతడు మరణమునొందును? 

యెహెజేక్లు 18:27 => మరియు దుషుట్డు తాను చేయుచు వచిచ్న దుషట్తవ్మునుండి మరలి నీతి 

నాయ్యములను జరిగించినయెడల తన పార్ణము రకిష్ంచుకొనును. 

యెహెజేక్లు 18:28 => అతడు ఆలోచించుకొని తాను చేయుచువచిచ్న అతికర్మకిర్యలనిన్టిని 

చేయక మానెను గనుక అతడు మరణమునొందక అవశయ్ముగా బర్దుకును. 

యెహెజేక్లు 18:29 => అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మారగ్ము నాయ్యముకాదని 

చెపుప్చునాన్రు. ఇశార్యేలీయులారా, నా మారగ్ము నాయ్యమేగాని మీ మారగ్ము నాయ్యము కాదు. 

యెహెజేక్లు 18:30 => కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, యెవని పర్వరత్ననుబటిట్ వానికి శిక్ష విధింతును. 

మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీ అకర్మములు మీకు శికాష్ కారణములు కాకుండునటుల్ వాటిననిన్టిని 

విడిచిపెటుట్డి.  

యెహెజేక్లు 18:31 => మీరు జరిగించిన అకర్మ కిర్యలనిన్టిని విడిచి నూతన హృదయమును 

నూతన బుదిద్యు తెచుచ్కొనుడి. ఇశార్యేలీయులారా, మీరెందుకు మరణమునొందుదురు? ఇదే 

పర్భువగు యెహోవా వాకుక్. 

యెహెజేక్లు 18:32 => మరణమునొందువాడు మరణమునొందుటనుబటిట్ నేను సంతోషించువాడను 

కాను. కావున మీరు మనసుస్ తిర్పుప్కొనుడి అపుప్డు మీరు బర్దుకుదురు; ఇదే పర్భువగు యెహోవా 

వాకుక్. 
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ఆదికాండము 27:13 => అయినను అతని తలిల్ నా కుమారుడా, ఆ శాపము నా మీదికి వచుచ్ను 

గాక. నీవు నా మాటమాతర్ము విని, పోయి వాటిని నాయొదద్కు తీసికొని రమమ్ని చెపప్గా 

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

లేవీయకాండము 20:9 => ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:6 => అపుప్డు ఆ శవమునకు సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ 

యేటి లోయలో మెడ విరుగతీయబడిన ఆ పెయయ్పైని తమచేతులు కడుగుకొని 

యెహోషువ 10:26 => తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు చెటల్మీద వారిని 

ఉరిదీసెను; వారి శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెటల్మీద వేర్లాడుచుండెను. 

2 సమూయేలు 14:9 => అందుకు తెకోవ ఊరి సతరీనా యేలినవాడా రాజా, దోషము నామీదను 

నాతండిర్ ఇంటివారిమీదను నిలుచునుగాక, రాజునకును రాజు సింహాసనమునకును దోషము 

తగులకుండునుగాక అని రాజుతో అనగా 

1 రాజులు 2:33 => మరియు వీరు పార్ణదోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును 

సదాకాలము ఉతత్రవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతికిని అతని కుటుంబికులకును అతని 

సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎనన్టెనన్టికిని కలిగియుండును. 

కీరత్నలు 3:1 => యెహోవా, ననున్ బాధించువారు ఎంతో విసత్రించియునాన్రు నామీదికి లేచువారు 

అనేకులు. 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

కీరత్నలు 140:9 => ననున్ చుటుట్కొనువారు తలయెతిత్నయెడల వారి పెదవుల చేటు వారిని 

ముంచును గాక 
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సామెతలు 12:13 => పెదవులవలని దోషము అపాయకరమైన ఉరి నీతిమంతుడు ఆపదను 

తపిప్ంచుకొనును. 

సామెతలు 17:13 => మేలుకు పర్తిగా కీడు చేయువాని యింటనుండి కీడు తొలగిపోదు. 

యెషయా 5:23 => వారు లంచము పుచుచ్కొని దుషుట్డు నీతిమంతుడని తీరుప్ తీరుచ్దురు 

నీతిమంతుల నీతిని దురీన్తిగా కనబడచేయుదురు. 

యెషయా 24:6 => శాపము దేశమును నాశనము చేయుచునన్ది దాని నివాసులు శిక్షకు పాతుర్లైరి 

దేశనివాసులు కాలిపోయిరి శేషించిన మనుషుయ్లు కొదిద్గానే యునాన్రు. 

యిరిమ్యా 7:6 => పరదేశులను తండిర్లేనివారిని విధవరాండర్ను బాధింపకయు ఈ చోట 

నిరోద్షిరకత్ము చిందింపకయు, మీకు కీడు కలుగజేయు అనయ్దేవతలను అనుసరింపకయు 

నుండినయెడల 

యిరిమ్యా 26:19 => అటుల్ పలికినందున యూదా రాజైన హిజిక్యాయైనను యూదా 

జనులందరిలో మరి ఎవడైనను అతని చంపిరా? యెహోవా వారికి చేసెదనని తాను చెపిప్న కీడును 

చేయక సంతాపపడునటుల్ రాజు యెహోవాయందు భయభకుత్లు కలిగి యెహోవా దయను వేడుకొనెను 

గదా? మనము ఈ కారయ్ము చేసినయెడల మనమీదికే గొపప్ కీడు తెచుచ్కొందుము అని చెపిప్రి. 

యిరిమ్యా 32:18 => నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండుర్ల దోషమును వారి తరువాత వారి 

పిలల్ల ఒడిలో వేయువాడవు. 

యిరిమ్యా 36:25 => గర్ంథమును కాలచ్వదద్ని ఎలాన్తానును దెలాయాయ్యును గెమరాయ్యును 

రాజుతో మనవిచేయగా అతడు వారి విజాఞ్పనము వినకపోయెను. 

యోవేలు 3:21 => అయితే యూదా దేశములో నివాసులు నితయ్ముందురు, తరతరములకు 

యెరూషలేము నివాసముగా నుండును, యెహోవా సీయోనులో నివాసిగా వసించును. 

మీకా 3:10 => నరహతయ్ చేయుటచేత సీయోనును మీరు కటుట్దురు. దుషట్తవ్ము జరిగించుటచేత 

యెరూషలేమును మీరు కటుట్దురు. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 
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హబకూక్కు 2:10 => నీవు చాలమంది జనములను నాశనము చేయుచు నీమీద నీవే నేరసాథ్పన 

చేసియునాన్వు, నీ దురాలోచనవలన నీ యింటివారికి అవమానము తెచిచ్యునాన్వు. 

మతత్యి 26:74 => అందుకు అతడు ఆ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్ శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్పెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. వెంటనే కోడి కూసెను 

మతత్యి 27:4 => నేను నిరపరాధ రకత్మును అపప్గించి పాపము చేసితినని చెపెప్ను. వారు దానితో 

మాకేమి? నీవే చూచుకొనుమని చెపప్గా 

మారుక్ 6:26 => రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో 

కూరుచ్ండియునన్వారి నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

యోహాను 11:48 => మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు 

ఆయనయందు విశావ్సముంచెదరు; అపుప్డు రోమీయులు వచిచ్ మన సథ్లమును మన జనమును 

ఆకర్మించుకొందురని చెపిప్రి.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12 => ఈ కుటర్లో చేరినవారు నలుబదిమంది కంటె ఎకుక్వ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:4 => ఆ దీవ్పవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వేర్లాడుట చూచినపుప్డు 

నిశచ్యముగా ఈ మనుషుయ్డు నరహంతకుడు; ఇతడు సముదర్మునుండి తపిప్ంచుకొనినను 

నాయ్యమాతనిని బర్దుకనియయ్దని తమలో తాము చెపుప్కొనిరి. 

యాకోబు 5:6 => మీరు నీతిమంతుడైనవానికి శిక్షవిధించి చంపుదురు, అతడు మిముమ్ను 

ఎదిరింపడు. 

వచనము 29 

ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట 

మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను అపహసించి 
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మారుక్ 15:15 => పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి 

బరబబ్ను విడుదలచేసి యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

యెషయా 50:6 => కొటుట్వారికి నా వీపును అపప్గించితిని వెండుర్కలు పెరికివేయువారికి నా 

చెంపలను అపప్గించితిని ఉమిమ్వేయువారికిని అవమానపరచువారికిని నా ముఖము దాచుకొనలేదు  

యెషయా 53:5 => మన యతికర్మకిర్యలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబటిట్ 

నలుగగొటట్బడెను మన సమాధానారథ్మైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబబ్లచేత మనకు 

సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.  

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 23:16 => కాబటిట్ నేనితనిని  

లూకా 23:24 => కాగా వారడిగినటే ట్ జరుగవలెనని పిలాతు తీరుప్తీరిచ్ 

లూకా 23:25 => అలల్రి నిమితత్మును నరహతయ్ నిమితత్మును చెరసాలలో వేయబడి యుండినవానిని 

వారడిగినటుట్ వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిషట్ము వచిచ్నటుట్ చేయుటకు అపప్గించెను. 

యోహాను 19:1 => అపుప్డు పిలాతు యేసును పటుట్కొని ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 
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1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 25:2 => ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని 

పండుకొనబెటిట్ వాని నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను. 

హబకూక్కు 1:4 => అందువలన ధరమ్శాసత్రము నిరరథ్కమాయెను, నాయ్యము ఎనన్డును జరుగకుండ 

మానిపోయెను, భకిత్హీనులు వచిచ్ నీతిపరులను చుటుట్కొందురు, నాయ్యము చెడిపోవుచునన్ది. 

యోహాను 18:40 => అయితే వారు వీనిని వదుద్, బరబబ్ను విడుదల చేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఈ బరబబ్ బందిపోటు దొంగ. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:22 => అపుప్డు జనసమూహము వారిమీదికి దొమిమ్గా వచెచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులును వారి వసత్రములు లాగివేసి వారిని బెతత్ములతో కొటట్వలెనని ఆజాఞ్పించిరి. 

హెబీర్యులకు 11:36 => మరికొందరు తిరసాక్రములను కొరడాదెబబ్లను, మరి బంధకములను 

ఖైదును అనుభవించిరి. 

వచనము 30 

ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసికొని దానితో ఆయనను తలమీద కొటిట్రి. 

మారుక్ 15:16 => అంతట సైనికులు ఆయనను పేర్తోరయ్మను అధికారమందిరము లోపలికి 

తీసికొనిపోయి, సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొనిన తరువాత 

యోహాను 18:28 => వారు కయపయొదద్నుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. 

అపుప్డు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పసాక్ను భుజింపవలెనని 

అధికారమందిరములోనికి వెళల్లేదు. 

యోహాను 18:33 => పలాతు తిరిగి అధికారమందిరములో పర్వేశించి యేసును పిలిపించి యూదుల 

రాజువు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 
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యోహాను 19:8 => పిలాతు ఆ మాట విని మరి యెకుక్వగా భయపడి, తిరిగి అధికారమందిరములో 

పర్వేశించి 

యోహాను 19:9 => నీవెకక్డనుండి వచిచ్తివని యేసును అడిగెను; అయితే యేసు అతనికి ఏ 

ఉతత్రము ఇయయ్లేదు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2 3 : 3 5 = > హేరోదు అధికారమందిరములో అతనిని 

కావలియందుంచవలెనని ఆజాఞ్పించెను. 

యోహాను 18:3 => కావున యూదా సైనికులను, పర్ధానయాజకులు పరిసయుయ్లు పంపిన 

బంటౌర్తులను వెంటబెటుట్కొని, దివిటీలతోను దీపములతోను ఆయుధములతోను అకక్డికి వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

యోహాను 19:2 => సైనికులు ముండల్తో కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలమీద పెటిట్ 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 
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యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 31 

ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని తీసివేసి ఆయన వసత్రములాయనకు 

తొడిగించి, సిలువ వేయుటకు ఆయనను తీసికొనిపోయిరి. 

మారుక్ 15:17 => ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద 

పెటిట్, 

లూకా 23:11 => హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు 

పర్శసత్మైన వసత్రము తొడిగించి పిలాతు నొదద్కు మరల పంపెను. 

యోహాను 19:2 => సైనికులు ముండల్తో కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలమీద పెటిట్ 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

యోహాను 19:5 => ఆ ముండల్ కిరీటమును ఊదారంగు వసత్రమును ధరించినవాడై, యేసు వెలుపలికి 

రాగా, పిలాతు ఇదిగో ఈ మనుషుయ్డు అని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 37:23 => యోసేపు తన సహోదరులయొదద్కు వచిచ్నపుప్డు వారు యోసేపు అంగీని 

అతడు తొడుగుకొనియుండిన ఆ విచితర్మైన నిలువుటంగీని తీసివేసి, 

నాయ్యాధిపతులు 14:12 => అపుప్డు సమోస్ను మీకిషట్మైనయెడల నేను మీ యెదుట ఒక విపుప్డు 

కథను వేసెదను; మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపినయెడల 

నేను ముపప్ది సనన్పు నారబటట్లను ముపప్ది దుసుత్లను మీకిచెచ్దను. 
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యెషయా 3:5 => పర్జలలో ఒకడిటుల్ను మరియొకడటుల్ను పర్తివాడు తన పొరుగువానిని ఒతుత్డు 

చేయును. పెదద్వానిపైని బాలుడును ఘనునిపైని నీచుడును గరివ్ంచి తిరసాక్రముగా నడుచును.  

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 9:19 => ధరమ్శాసత్రపర్కారము మోషే పర్తి యాజఞ్ను పర్జలతో చెపిప్న తరువాత, 

ఆయన నీళల్తోను, రకత్వరణ్ముగల గొఱఱ్బొచుచ్తోను, హిసోస్పుతోను, కోడెల యొకక్యు మేకల 

యొకక్యు రకత్మును తీసికొని 

వచనము 32 

వారు వెళుల్చుండగా కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు కనబడగా ఆయన సిలువ మోయుటకు అతనిని 

బలవంతము చేసిరి. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

కీరత్నలు 69:19 => నిందయు సిగుగ్ను అవమానమును నాకు కలిగెనని నీకు తెలిసియునన్ది. నా 

విరోధులందరు నీకు కనబడుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

యెషయా 49:7 => ఇశార్యేలు విమోచకుడును పరిశుదధ్ దేవుడునగు యెహోవా మనుషుయ్లచేత 

నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహుయ్డును నిరద్యాతుమ్ల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు యెహోవా నమమ్కమైనవాడనియు ఇశార్యేలు పరిశుదధ్ దేవుడు నినున్ 

ఏరప్రచుకొనెననియు రాజులు గర్హించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమసాక్రము చేసెదరు. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యిరిమ్యా 20:7 => యెహోవా, నీవు ననున్ పేర్రేపింపగా నీ పేర్రేపణకు లోబడితిని; నీవు 

బలవంతముచేసి ననున్ గెలిచితివి, నేను దినమెలల్ నవువ్లపాలైతిని, అందరు ననున్ ఎగతాళి 

చేయుదురు. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:3 => మీరు అలసట పడకయు మీ పార్ణములు విసుకకయు ఉండునటుల్, 

పాపాతుమ్లు తనకు వయ్తిరేకముగ చేసిన తిరసాక్రమంతయు ఓరుచ్కొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. 

మతత్యి 27:37 => ఇతడు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరము వార్సి 

ఆయన తలకు పైగా ఉంచిరి. 
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మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

లూకా 23:37 => నీవు యూదుల రాజువైతే నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని ఆయనను అపహసించిరి. 

యోహాను 19:3 => ఊదారంగు వసత్రము ఆయనకు తొడిగించి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ యూదుల 

రాజా, శుభమని చెపిప్ ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్రి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

2 రాజులు 11:12 => అపుప్డు యాజకుడు రాజకుమారుని బయటకు తోడుకొనిపోయి అతని 

తలమీద కిరీటము పెటిట్, ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును అతని చేతికిచిచ్న తరువాత వారు అతని 

పటాట్భిషికుత్నిగా చేసి చపప్టుల్కొటిట్ రాజు చిరంజీవియగునుగాకని చాటించిరి. 

నెహెమాయ్ 4:1 => మేము గోడ కటుట్చునన్ సమాచారము విని సనబ్లల్టు మిగుల కోపగించి రౌదుర్డై 

యూదులను ఎగతాళిచేసి 

యోబు 12:4 => నా సేన్హితునికి అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. నీతియు 

యథారథ్తయు గలవాడు అపహాసాయ్సప్దముగా నుండవలసి వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

యెషయా 52:14 => నినున్ చూచి యే మనిషి రూపముకంటె అతని ముఖమును, నర రూపముకంటె 

అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విసమ్యమొందిరొ  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:26 => రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను 

ధైరయ్ముగా మాటలాడుచునాన్ను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండలేదని రూఢిగా 

నముమ్చునాన్ను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కారయ్ము కాదు. 

ఫిలిపీప్యులకు 2:10 => భూమి కిర్ంద ఉనన్వారిలో గాని, పర్తివాని మోకాలును యేసునామమున 

వంగునటుల్ను, 

వచనము 33 

వారు కపాలసథ్లమను అరథ్మిచుచ్ గొలొ గ్తా అనబడిన చోటికి వచిచ్ 

మతత్యి 26:67 => అపుప్డు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమిమ్వేసి, ఆయనను గుదిద్రి; 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

యోబు 30:9 => అటిట్వారు ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు 

ఆసప్దముగా నునాన్ను. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 
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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 50:6 => 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 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

మీకా 5:1 => అయితే సమూహములుగా కూడుదానా, సమూహములుగా కూడుము; శతుర్వులు 

మన పటట్ణము ముటట్డివేయుచునాన్రు, వారు ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతిని కఱఱ్తో చెంపమీద 

కొటుట్చునాన్రు. 

మారుక్ 15:19 => మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూ ల్ని 

ఆయనకు నమసాక్రము చేసిరి. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9 => ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని 

కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని 

మనుషుయ్నికి ఈలాగు చేయబడునని చెపప్వలెను. 

యోబు 30:10 => వారు ననున్ అసహియ్ంచుకొందురు నాయొదద్ నుండి దూరముగా పోవుదురు ననున్ 

చూచినపుప్డు ఉమిమ్వేయక మానరు 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

మతత్యి 26:49 => వెంటనే యేసునొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనను ముదుద్ 

పెటుట్కొనెను. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

వచనము 34 

చేదు కలిపిన దార్కాష్రసమును ఆయనకు తార్గనిచిచ్రి గాని ఆయన దానిని రుచి చూచి 

తార్గనొలల్కపోయెను. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 21:39 => అతని పటుట్కొని దార్క్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 
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యెషయా 53:7 => అతడు దౌరజ్నయ్ము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు 

తేబడు గొఱఱ్పిలల్యు బొచుచ్ కతిత్రించువానియెదుట గొఱఱ్యు మౌనముగా నుండునటుల్ అతడు నోరు 

తెరువలేదు.  

యోహాను 19:16 => అపుప్డు సిలువ వేయబడుటకై అతడాయనను వారికి అపప్గించెను. 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

లేవీయకాండము 16:27 => పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

మారుక్ 15:20 => వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము 

తీసివేసి, ఆయన బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 35 
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వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట చీటుల్వేసి ఆయన వసత్రములు పంచుకొనిరి. 

లేవీయకాండము 4:3 => పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము 

చేసినయెడల, తాను చేసిన పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 4:12 => పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 4:21 => ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను 

కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

సంఖాయ్కాండము 15:35 => తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 

సంఖాయ్కాండము 15:36 => సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని 

మోషేతో చెపెప్ను. కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి 

వాని తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 

1 రాజులు 21:10 => నీవు దేవునిని రాజును దూషించితివని అతనిమీద సాక్షయ్ము పలుకుటకు 

పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లను సిదధ్పరచుడి; తీరుప్ అయినమీదట అతని బయటికి తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో చావగొటుట్డి. 

1 రాజులు 21:13 => అపుప్డు పనికిమాలిన యిదద్రు మనుషుయ్లు సమాజములో పర్వేశించి 

అతనియెదుట కూరుచ్ండి నాబోతు దేవునిని రాజును దూషించెనని జనుల సమక్షమున నాబోతుమీద 

సాక్షయ్ము పలుకగా వారు పటట్ణము బయటికి అతనిని తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:58 => పటట్ణపు వెలుపలికి అతనిని వెళల్గొటిట్, రాళుల్ రువివ్ చంపిరి. 

సాకుష్లు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొదద్ తమ వసత్రములు పెటిట్రి. 

హెబీర్యులకు 13:11 => వేటి రకత్ము పాపపరిహారారథ్ముగ పరిశుదధ్సథ్లములోనికి 

పర్ధానయాజకునిచేత తేబడునో, ఆ జంతువుల కళేబరములు శిబిరమునకు వెలుపట దహింపబడును. 
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హెబీర్యులకు 13:12 => కావున యేసు కూడ తన సవ్రకత్ముచేత పర్జలను పరిశుదధ్పరచుటకై గవిని 

వెలుపట శర్మపొందెను. 

మతత్యి 16:24 => అపుప్డు యేసు తన శిషుయ్లను చూచి ఎవడైనను ననున్ వెంబడింపగోరినయెడల, 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, తన సిలువనెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 15:21 => కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున 

పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

లూకా 23:26 => వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పలెల్టూరినుండి వచుచ్చునన్ కురేనీయుడైన 

సీమోనను ఒకని పటుట్కొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెటిట్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10 => కురేనేదగగ్ర లిబియ పార్ంతములయందు కాపురమునన్వారు, 

రోమానుండి పరవాసులుగా వచిచ్నవారు, యూదులు, యూదమత పర్విషుట్లు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9 => అపుప్డు లిబెరీత్నులదనబడిన సమాజములోను, కురేనీయుల 

సమాజములోను, అలెకస్ందిర్యుల సమాజములోను, కిలికియనుండియు ఆసియనుండియు 

వచిచ్నవారిలోను, కొందరు వచిచ్ సెత్ఫనుతో తరిక్ంచిరి గాని 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20 => కుపీర్యులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో 

ఉండిరి. వీరు అంతియొకయకు వచిచ్ గీర్సు దేశపువారితో మాటలాడుచు పర్భువైన యేసును గూరిచ్న 

సువారత్ పర్కటించిరి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1 => అంతియొకయలోనునన్ సంఘములో బరన్బా, నీగెరనబడిన 

సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతురాథ్ధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, 

సౌలు అను పర్వకత్లును బోధకులును ఉండిరి 

మతత్యి 5:41 => ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమమ్ని నినున్ బలవంతము చేసినయెడల, వానితో 

కూడ రెండు మైళుల్ వెళుల్ము. 

మతత్యి 10:38 => తన సిలువను ఎతిత్కొని ననున్ వెంబడింపనివాడు నాకు పాతుర్డు కాడు. 

మారుక్ 8:34 => అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ 

వెంబడింపగోరువాడు తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 
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హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

వచనము 36 

అంతట వారకక్డ కూరుచ్ండి ఆయనకు కావలియుండిరి. 

మారుక్ 15:22 => అతడు అలెకస్ందుర్నకును రూఫునకును తండిర్. వారు గొలొ గ్తా అనబడిన 

చోటునకు ఆయనను తీసికొనివచిచ్రి. గొలొ గ్తా అనగా కపాలసథ్లమని అరథ్ము. 

లూకా 23:27 => గొపప్ జనసమూహమును, ఆయననుగూరిచ్ రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దుఃఖించుచునన్ 

చాలమంది సతరీలును ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 23:28 => యేసు వారివైపు తిరిగి యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా నిమితత్ము ఏడవ్కుడి; మీ 

నిమితత్మును మీ పిలల్ల నిమితత్మును ఏడువ్డి. 

లూకా 23:29 => ఇదిగో గొడార్ండుర్ను కనని గరభ్ములును పాలియయ్ని సత్నములును 

ధనయ్ములైనవని చెపుప్ దినములు వచుచ్చునన్వి. 

లూకా 23:30 => అపుప్డు మామీద పడుడని పరవ్తములతోను, మముమ్ కపుప్డని కొండలతోను 

జనులు చెపప్సాగుదురు. 

లూకా 23:31 => వారు పచిచ్ మార్నుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని 

చెపెప్ను. 

లూకా 23:32 => మరి యిదద్రు ఆయనతో కూడ చంపబడుటకు తేబడిరి; వారు నేరము చేసినవారు. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

Page  of 3701 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

వచనము 37 

ఇతడు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరము వార్సి ఆయన తలకు పైగా 

ఉంచిరి. 

మతత్యి 27:48 => వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతిత్కొని పోయి, సప్ంజీ తీసికొని చిరకాలో ముంచి, 

రెలుల్న తగిలించి ఆయనకు తార్గనిచెచ్ను; 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

మారుక్ 15:23 => అంతట బోళము కలిపిన దార్కాష్రసము ఆయనకిచిచ్రి గాని ఆయన దాని 

పుచుచ్కొనలేదు. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

యిరిమ్యా 8:14 => మనమేల కూరుచ్ండియునాన్ము? మనము పోగుబడి పార్కారములుగల 

పటట్ణములలోనికి పోదము, అకక్డనే చచిచ్పోదము రండి; యెహోవాయే మనలను నాశనము 

చేయుచునాన్డు, ఆయనకు విరోధముగా మనము పాపము చేసినందున మన దేవుడైన యెహోవా 

మనకు విషజలమును తార్గించుచునాన్డు. 

యిరిమ్యా 23:15 => కావున సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ఈ పర్వకత్లనుగూరిచ్ 

సెలవిచుచ్నదేమనగా యెరూషలేము పర్వకత్ల అపవితర్త దేశమంతట వాయ్పించెను గనుక తినుటకు 

మాచిపతిర్యు తార్గుటకు చేదునీళుల్ను నేను వారి కిచుచ్చునాన్ను. 
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లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

యోహాను 19:17 => వారు యేసును తీసికొనిపోయిరి. ఆయన తన సిలువ మోసికొని 

కపాలసథ్లమను చోటికి వెళె ల్ను. హెబీర్ బాషలో దానికి గొలొ గ్తా అని పేరు. 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

వచనము 38 

మరియు కుడివైపున ఒకడును ఎడమవైపున ఒకడును ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలు ఆయనతో కూడ 

సిలువ వేయబడిరి. 

కీరత్నలు 22:16 => కుకక్లు ననున్ చుటుట్కొనియునన్వి దురామ్రుగ్లు గుంపుకూడి ననున్ 

ఆవరించియునాన్రు వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు. 

యోహాను 20:20 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ వారికి తన చేతులను పర్కక్ను చూపగా శిషుయ్లు 

పర్భువును చూచి సంతోషించిరి. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:27 => తరువాత తోమాను చూచి నీ వేర్లు ఇటు చాచి నాచేతులు చూడుము; నీ చెయియ్ 

చాచి నా పర్కక్లో ఉంచి, అవిశావ్సివి కాక విశావ్సివై యుండుమనెను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 
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మారుక్ 15:24 => వారాయనను సిలువవేసి, ఆయన వసత్రముల భాగము ఎవనికి రావలెనో చీటుల్వేసి, 

వాటిని పంచుకొనిరి. 

మారుక్ 15:25 => ఆయనను సిలువ వేసినపుప్డు పగలు తొమిమ్ది గంటలాయెను. 

మారుక్ 15:26 => మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరమును వార్సి 

పైగా నుంచిరి. 

మారుక్ 15:27 => మరియు కుడివైపున ఒకనిని ఎడమవైపున ఒకనిని 

మారుక్ 15:28 => ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలను ఆయనతొకూడ సిలువ వేసిరి. 

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 

మారుక్ 15:30 => సిలువమీదనుండి దిగి, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని చెపిప్ ఆయనను 

దూషించిరి. 

మారుక్ 15:31 => అటుల్ శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును అపహాసయ్ము చేయుచు వీడితరులను 

రకిష్ంచెను, తనున్ తాను రకిష్ంచుకొనలేడు. 

మారుక్ 15:32 => ఇశార్యేలు రాజగు కీర్సుత్ ఇపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగి రావచుచ్ను. అపుప్డు 

మనము చూచి నముమ్దమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడినవారును 

ఆయనను నిందించిరి. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

యోహాను 19:23 => సైనికులు యేసును సిలువవేసిన తరువాత ఆయన వసత్రములు తీసికొని, 

యొకొక్కక్ సైనికునికి ఒకొక్క భాగము వచుచ్నటుల్ వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి. ఆయన 

అంగీనికూడ తీసికొని, ఆ అంగీ కుటుట్లేక పైనుండి యావతుత్ నేయబడినది గనుక 

యోహాను 19:24 => వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచుచ్నో అని దానికోసరము చీటుల్ 

వేయుదమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. వారు నా వసత్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగీ 

కోసరము చీటుల్ వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను; ఇందుకే సైనికులు ఈలాగు చేసిరి. 
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కీరత్నలు 22:18 => నా వసత్రములు వారు పంచుకొనుచునాన్రు నా అంగీకొరకు చీటుల్ 

వేయుచునాన్రు. 

యెహోషువ 18:10 => వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి 

వారి వారి వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 

ఎసేత్రు 3:7 => రాజైన అహషేవ్రోషు యొకక్ యేలుబడియందు పండెర్ండవ సంవతస్రమున నీసాను 

మాసమున, అనగా, పర్థమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని 

దినదినమునకును నెలనెలకును అదారు అను పండెర్ండవ నెలవరకు వేయుచు వచిచ్రి. 

కీరత్నలు 109:16 => ఏలయనగా కృప చూపవలెననన్ మాట మరచి శర్మనొందినవానిని దరిదుర్ని 

నలిగిన హృదయము గలవానిని చంపవలెనని వాడు అతని తరిమెను. 

యోనా 1:7 => అంతలో ఓడ వారు ఎవనినిబటిట్ ఇంత కీడు మనకు సంభవించినది తెలియుటకై 

మనము చీటుల్ వేతము రండని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొని, చీటుల్ వేయగా చీటి యోనామీదికి వచెచ్ను. 

మతత్యి 2:15 => ఐగుపుత్నకు వెళిల్ ఐగుపుత్లోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని పర్వకత్ దావ్రా 

పర్భువు సెలవిచిచ్న మాట నెరవేరచ్బడునటుల్ హేరోదు మరణము వరకు అకక్డనుండెను. 

యోహాను 10:35 => లేఖనము నిరరథ్కము కానేరదు గదా, దేవుని వాకయ్మెవరికి వచెచ్నో వారే 

దైవములని చెపిప్నయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నందుకు, 

యోహాను 12:38 => పర్భువా, మా వరత్మానము నమిమ్నవాడెవడు? పర్భువు యొకక్ బాహువు 

ఎవనికి బయలుపరచబడెను? అని పర్వకత్యైన యెషయా చెపిప్న వాకయ్ము నెరవేరునటుల్ ఇది జరిగెను. 

యోహాను 19:18 => అకక్డ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధయ్ను యేసును ఉంచి 

ఆయనతోకూడ ఇదద్రిని సిలువవేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30 => అతని సమాధి నేటివరకు మనమధయ్ నునన్ది. అతడు పర్వకత్యై 

యుండెను గనుక అతని గరభ్ఫలములోనుండి అతని సింహాసనముమీద ఒకని కూరుచ్ండబెటుట్దును 

అని దేవుడు తనతో పర్మాణపూరవ్కముగా ఒటుట్పెటుట్కొనిన సంగతి అతడెరిగి 

వచనము 39 
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ఆ మారగ్మున వెళుల్చుండినవారు తలలూచుచు 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 15:44 => పిలాతు ఆయన ఇంతలోనే చనిపోయెనా అని ఆశచ్రయ్పడి యొక శతాధిపతిని 

తనయొదద్కు పిలిపించి ఆయన ఇంతలోనే చనిపోయెనా అని అతనినడిగెను. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 

మారుక్ 15:24 => వారాయనను సిలువవేసి, ఆయన వసత్రముల భాగము ఎవనికి రావలెనో చీటుల్వేసి, 

వాటిని పంచుకొనిరి. 

లూకా 23:34 => యేసు తండీర్, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని 

చెపెప్ను. వారు ఆయన వసత్రములు పంచుకొనుటకై చీటుల్వేసిరి. 

వచనము 40 

దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని 

కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను దూషించిరి 

మారుక్ 15:26 => మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరమును వార్సి 

పైగా నుంచిరి. 

లూకా 23:38 => ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసము కూడ ఆయనకు పైగా వార్యబడెను. 
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యోహాను 19:19 => మరియు పిలాతు యూదులరాజైన నజరేయుడగు యేసు అను పైవిలాసము 

వార్యించి సిలువమీద పెటిట్ంచెను. 

యోహాను 19:20 => యేసు సిలువ వేయబడిన సథ్లము పటట్ణమునకు సమీపమైయుండెను, అది 

హెబీర్ గీర్కు రోమా భాషలలో వార్యబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి. 

యోహాను 19:21 => నేను యూదుల రాజునని వాడు చెపిప్నటుట్ వార్యుము గాని యూదులరాజు 

అని వార్యవదద్ని యూదుల పర్ధానయాజకులు పిలాతుతో చెపప్గా 

యోహాను 19:22 => పిలాతు నేను వార్సినదేమో వార్సితిననెను. 

ఎజార్ 4:6 => మరియు అహషేవ్రోషు ఏలనారంభించినపుప్డు వారు యూదా దేశసుథ్లనుగూరిచ్యు 

యెరూషలేము పటట్ణపువారినిగూరిచ్యు ఉతత్రము వార్సి వారిమీద తపుప్ మోపిరి. 

కీరత్నలు 45:1 => ఒక దివయ్మైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉపొప్ంగుచునన్ది నేను 

రాజునుగూరిచ్ రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక తవ్రగా వార్యువాని కలమువలె నునన్ది. 

కీరత్నలు 47:6 => దేవుని కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి మన రాజును కీరిత్ంచుడి కీరిత్ంచుడి. 

యెషయా 44:6 => ఇశార్యేలీయుల రాజైన యెహోవా వారి విమోచకుడైన సైనయ్ములకధిపతియగు 

యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు నేను మొదటివాడను కడపటివాడను నేను తపప్ ఏ దేవుడును 

లేడు. 

యిరిమ్యా 30:21 => వారిలో పుటిట్నవాడు వారికి రాజుగా ఉండును, వారి మధయ్ను పుటిట్నవాడొకడు 

వారి నేలును, నా సమీపమునకు వచుచ్టకు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనువాడెవడు? నా సనిన్ధికి వచుచ్నటుల్గా 

నేను వానిని చేరదీసెదను; ఇదే యెహోవా వాకుక్. 

మతత్యి 25:34 => అపుప్డు రాజు తన కుడివైపున ఉనన్వారిని చూచి నా తండిర్చేత 

ఆశీరవ్దింపబడిన వారలారా, రండి; లోకము పుటిట్నది మొదలుకొని మీకొరకు సిదధ్పరచబడిన 

రాజయ్మును సవ్తంతిర్ంచుకొనుడి. 

మతత్యి 27:29 => ముండల్ కిరీటమును అలిల్ ఆయన తలకు పెటిట్, ఒక రెలుల్ ఆయన 

కుడిచేతిలోనుంచి, ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని యూదుల రాజా, నీకు శుభమని ఆయనను 

అపహసించి 
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మతత్యి 27:42 => వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు 

రాజుగదా, యిపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

వచనము 41 

ఆలాగే శాసుత్ర్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును కూడ ఆయనను అపహసించుచు 

మతత్యి 27:44 => ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను 

నిందించిరి. 

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  

మారుక్ 15:27 => మరియు కుడివైపున ఒకనిని ఎడమవైపున ఒకనిని 

మారుక్ 15:28 => ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలను ఆయనతొకూడ సిలువ వేసిరి. 

లూకా 22:37 => ఆయన అకర్మకారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను  

లూకా 23:32 => మరి యిదద్రు ఆయనతో కూడ చంపబడుటకు తేబడిరి; వారు నేరము చేసినవారు. 

లూకా 23:33 => వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డ కుడివైపున ఒకనిని 

ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరసుథ్లను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి. 

లూకా 23:39 => వేర్లాడవేయబడిన ఆ నేరసుథ్లలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు కీర్సుత్వు 

గదా? నినున్ నీవు రకిష్ంచుకొనుము, మముమ్ను కూడ రకిష్ంచుమని చెపెప్ను. 

లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 
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లూకా 23:42 => ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజయ్ములోనికి వచుచ్నపుప్డు ననున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుమనెను. 

లూకా 23:43 => అందుకాయన వానితో నేడు నీవు నాతోకూడ పరదైసులో ఉందువని 

నిశచ్యముగా నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 19:18 => అకక్డ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధయ్ను యేసును ఉంచి 

ఆయనతోకూడ ఇదద్రిని సిలువవేసిరి. 

యోహాను 19:31 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము; మరుసటి విశార్ంతిదినము మహాదినము గనుక 

ఆ దేహములు విశార్ంతిదినమున సిలువమీద ఉండకుండునటుల్, వారి కాళుల్ విరుగగొటిట్ంచి వారిని 

తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి. 

యోహాను 19:32 => కాబటిట్ సైనికులు వచిచ్ ఆయనతోకూడ సిలువవేయబడిన మొదటివాని కాళల్ను 

రెండవవాని కాళల్ను విరుగగొటిట్రి. 

యోహాను 19:33 => వారు యేసునొదద్కు వచిచ్, అంతకుముందే ఆయన మృతిపొందియుండుట 

చూచి ఆయన కాళుల్ విరుగగొటట్లేదు గాని 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 

యోహాను 19:35 => ఇది చూచిన వాడు సాక్షయ్మిచుచ్చునాన్డు; అతని సాక్షయ్ము సతయ్మే. మీరు 

నముమ్నటుల్ అతడు సతయ్ము చెపుప్చునాన్డని ఆయనెరుగును. 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 

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. 
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యిరిమ్యా 48:27 => ఇశార్యేలును నీవు అపహాసాయ్సప్దముగా ఎంచలేదా? అతడు దొంగలకు 

జతగాడైనటుట్గా నీవు అతనిగూరిచ్ పలుకునపుప్డెలల్ తల ఆడించుచు వచిచ్తివి  

విలాపవాకయ్ములు 3:46 => మా శతుర్వులందరు మముమ్ను చూచి యెగతాళి చేసెదరు. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

హెబీర్యులకు 6:6 => తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరల సిలువవేయుచు, బాహాటముగా 

ఆయనను అవమానపరచుచునాన్రు గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్ వారిని మరల 

నూతనపరచుట అసాధయ్ము. 

హెబీర్యులకు 12:2 => మనము కూడ పర్తి భారమును, సుళువుగా చికుక్లబెటుట్ పాపమును 

విడిచిపెటిట్, విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన 

యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెతుత్దము. ఆయన తన యెదుట ఉంచబడిన 

ఆనందముకొరకై అవమానమును నిరల్క్షయ్పెటిట్, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనము యొకక్ 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడైయునాన్డు. 

వచనము 42 

వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తానే రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశార్యేలు రాజుగదా, యిపుప్డు 

సిలువమీదనుండి దిగినయెడల వాని నముమ్దుము. 

కీరత్నలు 22:6 => నేను నరుడను కాను నేను పురుగును నరులచేత నిందింపబడినవాడను పర్జలచేత 

తృణీకరింపబడిన వాడను. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 22:17 => నా యెముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి 

చూచుచునాన్రు 
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కీరత్నలు 31:11 => నా శతుర్వులకందరికి నేను నిందాసప్దుడనై యునాన్ను నా పొరుగువారికి 

విచారకారణముగా ఉనాన్ను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యునాన్ను వీధిలో ననున్ చూచువారు 

నాయెదుటనుండి పారిపోవుదురు.  

కీరత్నలు 31:12 => మరణమై సమ్రణకు రాకునన్ వానివలె మరువబడితిని ఓటికుండవంటి 

వాడనైతిని. 

కీరత్నలు 31:13 => అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచునాన్రు నాకు పార్ణహాని చేయుటకు 

యోచించుచునాన్రు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచునన్ది. నలుదిశలను నాకు భీతి 

కలుగుచునన్ది.  

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

కీరత్నలు 35:16 => విందుకాలమునందు దూషణలాడు వదరుబోతులవలె వారు నా మీద 

పండుల్కొరికిరి. 

కీరత్నలు 35:17 => పర్భువా, నీవెనాన్ళుల్ చూచుచు ఊరకుందువు? వారు నాశనము చేయకుండ నా 

పార్ణమును రకిష్ంపుము నా పార్ణమును సింహముల నోటనుండి విడిపింపుము  

కీరత్నలు 35:18 => అపుప్డు మహా సమాజములో నేను నినున్ సుత్తించెదను బహు జనులలో నినున్ 

నుతించెదను. 

కీరత్నలు 35:19 => నిరే హ్తుకముగా నాకు శతుర్వులైనవారిని ననున్గూరిచ్ సంతోషింపనియయ్కుము 

నిరిన్మితత్ముగా ననున్ దేవ్షించువారిని కనున్ గీటనియయ్కుము. 

కీరత్నలు 35:20 => వారు సమాధానపు మాటలు ఆడరు దేశమందు నెమమ్దిగా నునన్వారికి 

విరోధముగా వారు కపట యోచనలు చేయుదురు. 

కీరత్నలు 35:21 => ననున్ దూషించుటకై వారు నోరు పెదద్దిగా తెరచుకొనుచునాన్రు. ఆహా ఆహా 

యిపుప్డు వాని సంగతి మాకు కనబడినదే అనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:7 => నీ నిమితత్ము నేను నిందనొందినవాడనైతిని నీ నిమితత్ము సిగుగ్ నా ముఖమును 

కపెప్ను. 
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కీరత్నలు 69:8 => నా సహోదరులకు నేను అనుయ్డనైతిని నా తలిల్ కుమారులకు పరుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:9 => నీ యింటినిగూరిచ్న ఆసకిత్ ననున్ భకిష్ంచియునన్ది నినున్ నిందించినవారి నిందలు 

నామీద పడియునన్వి. 

కీరత్నలు 69:10 => ఉపవాసముండి నేను కనీన్రు విడువగా అది నాకు నిందాసప్దమాయెను. 

కీరత్నలు 69:11 => నేను గోనెపటట్ వసత్రముగా కటుట్కొనినపుప్డు వారికి హాసాయ్సప్దుడనైతిని. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 69:20 => నిందకు నా హృదయము బదద్లాయెను నేను బహుగా కృశించియునాన్ను 

కరుణించువారికొరకు కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును లేకపోయిరి. ఓదారుచ్వారికొరకు 

కనిపెటుట్కొంటినిగాని యెవరును కానరారైరి. 

కీరత్నలు 109:2 => ననున్ చెరపవలెనని భకిత్హీనులు తమ నోరు కపటము గల తమ నోరు 

తెరచియునాన్రు వారు నామీద అబదధ్ములు చెపుప్కొనుచునాన్రు.  

కీరత్నలు 109:25 => వారి నిందలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని వారు ననున్ చూచి తమ తలలు ఊచెదరు 

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  

విలాపవాకయ్ములు 2:15 => తోర్వను వెళుల్వారందరు నినున్చూచి చపప్టుల్కొటెట్దరు వారు 

యెరూషలేముకుమారిని చూచి పరిపూరణ్ సౌందరయ్ముగల పటట్ణమనియు సరవ్ భూనివాసులకు 

ఆనందకరమైన నగరియనియు జనులు ఈ పటట్ణమునుగూరిచ్యేనా చెపిప్రి? అని యనుకొనుచు 

గేలిచేసి తల ఊచెదరు  

విలాపవాకయ్ములు 2:16 => నీ శతుర్వులందరు నినున్చూచి నోరుతెరచెదరు వారు ఎగతాళిచేసి 

పండుల్కొరుకుచు దాని మింగివేసియునాన్ము ఇదేగదా మనము కనిపెటిట్న దినము అది తటసిథ్ంచెను, 

దాని మనము చూచియునాన్ము అని యనుకొనెదరు.  
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విలాపవాకయ్ములు 2:17 => యెహోవా తాను యోచించిన కారయ్ము ముగించియునాన్డు 

పూరవ్దినములలో తాను విధించినది ఆయన నెరవేరిచ్యునాన్డు శేషములేకుండ నినున్ 

పాడుచేసియునాన్డు నినున్బటిట్ శతుర్వులు సంతోషించునటుల్ చేసియునాన్డు నీ పగవారి శృంగమును 

హెచిచ్ంచియునాన్డు.  

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 

మారుక్ 15:30 => సిలువమీదనుండి దిగి, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని చెపిప్ ఆయనను 

దూషించిరి. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

లూకా 23:37 => నీవు యూదుల రాజువైతే నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని ఆయనను అపహసించిరి. 

లూకా 23:38 => ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసము కూడ ఆయనకు పైగా వార్యబడెను. 

లూకా 23:39 => వేర్లాడవేయబడిన ఆ నేరసుథ్లలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు కీర్సుత్వు 

గదా? నినున్ నీవు రకిష్ంచుకొనుము, మముమ్ను కూడ రకిష్ంచుమని చెపెప్ను. 

1 పేతురు 2:22 => ఆయన పాపము చేయలేదు; ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

1 పేతురు 2:24 => మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునటుల్, ఆయన 

తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మార్నుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత 

మీరు సవ్సథ్త నొందితిరి. 

నాయ్యాధిపతులు 16:25 => వారి హృదయములు సంతోషముతో నిండియుండగా వారు మనము 

పరిహాసము చేయుటకు సమోస్నును పిలిపించుదము రండని సమోస్నును బందీగృహమునుండి 

పిలువనంపిరి. వారు అతని చూచి గుడి సత్ంభముల మధయ్ను అతని నిలువబెటిట్ పరిహాసము చేయగా 
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2 సమూయేలు 22:19 => ఆపతాక్లమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా ననున్ ఆదుకొనెను. 

విశాలమైన సథ్లమునకు ననున్ తోడుకొని వచెచ్ను. 

2 రాజులు 19:21 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట యేదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది; నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది; యెరూషలేము కుమారి నినున్ 

చూచి తల ఊచుచునన్ది. 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

యోబు 17:2 => ఎగతాళి చేయువారు నాయొదద్ చేరియునాన్రు వారు పుటిట్ంచు వివాదములు నా 

కనున్ల కెదురుగానునన్వి. 

యోబు 30:11 => ఆయన నా తార్డు విపిప్ ననున్ బాధించెను కావున వారు నాకు లోబడక కళె ల్ము 

వదలించుకొందురు. 

యోబు 30:24 => ఒకడు పడిపోవునెడల వాడు చెయియ్ చాపడా? ఆపదలో నునన్వాడు 

తపిప్ంపవలెనని మొఱఱ్పెటట్డా? 

కీరత్నలు 18:4 => మరణపాశములు ననున్ చుటుట్కొనగను, భకిత్హీనులు వరద పొరుల్వలె నామీద 

పడి బెదరింపగను 

కీరత్నలు 88:17 => నీళుల్ ఆవరించునటుల్ అవి దినమంత ననున్ ఆవరించుచునన్వి అవి ననున్ 

చుటూ ట్ర చుటుట్కొనియునన్వి  

సామెతలు 18:3 => భకిత్హీనుడు రాగానే తిరసాక్రము వచుచ్ను అవమానము రాగానే నింద 

వచుచ్ను.  

సామెతలు 29:8 => అపహాసకులు పటట్ణము తలల్డిలల్జేయుదురు జాఞ్నులు కోపము చలాల్రెచ్దరు. 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  
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యెషయా 37:22 => అతనిగూరిచ్ యెహోవా సెలవిచుచ్మాట ఏదనగా సీయోను కుమారియైన 

కనయ్క నినున్ దూషణ చేయుచునన్ది ఆమె నినున్ అపహాసయ్ము చేయుచునన్ది యెరూషలేము కుమారి 

నినున్ చూచి తల ఊచుచునన్ది.  

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యెషయా 57:4 => మీరెవని ఎగతాళి చేయుచునాన్రు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక 

చాచుచునాన్రు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబదిధ్కులును కారా? 

యిరిమ్యా 18:16 => వారు ఎలల్పుప్డును అపహాసాయ్సప్దముగా నుండుటకై తమ దేశమును పాడుగా 

చేసికొనియునాన్రు, దాని మారగ్మున నడుచు పర్తివాడును ఆశచ్రయ్పడి తల ఊచును. 

విలాపవాకయ్ములు 3:14 => నావారికందరికి నేను అపహాసాయ్సప్దముగా ఉనాన్ను దినమెలల్ వారు 

పాడునటిట్ పాటలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని. 

యెహెజేక్లు 36:3 => వచనమెతిత్ ఈలాగు పర్వచింపుము పర్భువగు యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా 

శేషించిన అనయ్జనులకు మీరు సావ్ధీనులగునటుల్గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృషిట్కి మీరు 

అపహాసాయ్సప్దమగునటుల్గాను, నలుదికుక్ల మీ శతుర్వులు మిమమ్ను పటుట్కొన నాశించి మిముమ్ను 

పాడుచేసియునాన్రు. 

జెఫనాయ్ 2:15 => నావంటి పటట్ణము మరియొకటి లేదని మురియుచు ఉతాస్హపడుచు 

నిరివ్చారముగా ఉండిన పటట్ణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను సథ్లమాయెనే అని 

దాని మారగ్మున పోవువారందరు చెపుప్కొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమమ్ని చేసైగ చేయుదురు.  

మతత్యి 5:11 => నా నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి హింసించి మీమీద అబదధ్ముగా 

చెడ డ్మాటలెలల్ పలుకునపుప్డు మీరు ధనుయ్లు. 

మతత్యి 9:24 => సథ్లమియుయ్డి; ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని వారితో చెపప్గా 

వారాయనను అపహసించిరి. 
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మతత్యి 26:68 => కొందరు ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ కీర్సూత్, నినున్ కొటిట్నవాడెవడో 

పర్వచింపుమనిరి. 

లూకా 22:63 => వెలుపలికిపోయి సంతాపపడి యేడెచ్ను. 

యోహాను 9:28 => అందుకు వారు నీవే వాని శిషుయ్డవు, మేము మోషే శిషుయ్లము; 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

హెబీర్యులకు 13:13 => కాబటిట్ మనమాయన నిందను భరించుచు శిబిరము వెలుపలికి 

ఆయనయొదద్కు వెళుల్దము. 

1 పేతురు 2:23 => ఆయన దూషింపబడియు బదులు దూషింపలేదు; ఆయన శర్మ పెటట్బడియు 

బెదిరింపక, నాయ్యముగా తీరుప్ తీరుచ్ దేవునికి తనున్ తాను అపప్గించుకొనెను. 

వచనము 43 

వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను గనుక ఆయనకిషుట్డైతే 

ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

ఆదికాండము 37:20 => వీని చంపి యికక్డనునన్ ఒక గుంటలో పారవేసి, దుషట్మృగము వీని 

తినివేసెనని చెపుప్దము, అపుప్డు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు 

మాటలాడుకొనిరి. 

పర్కటన 11:10 => ఈ యిదద్రు పర్వకత్లు భూనివాసులను బాధించినందున భూనివాసులు వారి గతి 

చూచి సంతోషించుచు, ఉతస్హించుచు, ఒకనికొకడు కటన్ములు పంపుకొందురు. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

లూకా 14:29 => చూచుకొననియెడల అతడు దాని పునాది వేసి, ఒకవేళ దానిని కొనసాగింపలేక 

పోయినందున 
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లూకా 14:30 => చూచువారందరు ఈ మనుషుయ్డు కటట్ మొదలుపెటెట్ను గాని కొనసాగింపలేక 

పోయెనని అతని చూచి యెగతాళి చేయసాగుదురు. 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 2:20 => యూదులు ఈ దేవాలయము నలువదియారు సంవతస్రములు కటిట్రే; నీవు 

మూడు దినములలో దానిని లేపుదువా అనిరి. 

యోహాను 2:21 => అయితే ఆయన తన శరీరమను దేవాలయమునుగూరిచ్ యీ మాట చెపెప్ను. 

యోహాను 2:22 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత ఆయన ఈ మాట చెపెప్నని ఆయన 

శిషుయ్లు జాఞ్పకము చేసికొని, లేఖనమును యేసు చెపిప్న మాటను నమిమ్రి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మతత్యి 4:3 => ఆ శోధకుడు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ నీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళుల్ 

రొటెట్లగునటుల్ ఆజాఞ్పించుమనెను 

మతత్యి 4:6 => నీవు దేవుని కుమారుడ వైతే కిర్ందికి దుముకుము ఆయన నినున్గూరిచ్ తన దూతల 

కాజాఞ్పించును, నీ పాదమెపుప్డైనను రాతికి తగులకుండ వారు నినున్చేతులతో ఎతిత్కొందురు 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

మతత్యి 16:4 => వయ్భిచారులైన చెడ డ్తరము వారు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు, అయితే 

యోనానుగూరిచ్న సూచక కిర్యయేగాని మరి ఏ సూచక కిర్యయైన వారికనుగర్హింపబడదని వారితో 

చెపిప్ వారిని విడిచి వెళిల్పోయెను. 
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లూకా 16:31 => అందుకతడు మోషేయు పర్వకత్లును (చెపిప్న మాటలు) వారు విననియెడల 

మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను వారు నమమ్రని అతనితో చెపెప్ననెను. 

2 రాజులు 2:23 => అకక్డనుండి అతడు బేతేలునకు ఎకిక్వెళె ల్ను అతడు తోర్వను పోవుచుండగా 

బాలురు పటట్ణములోనుండి వచిచ్ బోడివాడా ఎకిక్పొముమ్, బోడివాడా ఎకిక్పొమమ్ని అతని 

అపహాసయ్ము చేయగా 

యోబు 16:4 => నాసిథ్తిలో మీరుండినయెడల నేనును మీవలె మాటలాడవచుచ్ను. నేనును మీమీద 

మాటలు కలిప్ంపవచుచ్ను మీ వైపు చూచి నా తల ఆడింపవచుచ్ను. 

కీరత్నలు 14:6 => బాధపడువారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు అయినను యెహోవా వారికి 

ఆశర్యమైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 22:7 => ననున్ చూచువారందరు పెదవులు విరిచి తల ఆడించుచు ననున్ 

అపహసించుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 109:25 => వారి నిందలకు నేను ఆసప్దుడనైతిని వారు ననున్ చూచి తమ తలలు ఊచెదరు 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 

ఓబధాయ్ 1:12 => నీ సహోదరుని శర్మానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; 

యూదావారి నాశనదినమున వారి సిథ్తిని చూచి నీవు సంతోషింపతగదు; 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

మారుక్ 14:57 => అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో చేతిపనికాని మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

మారుక్ 15:29 => అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును 

పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, 
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లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 11:37 => వారిలో కొందరు ఆ గుర్డిడ్వాని కనున్లు తెరచిన యీయన, యితనిని 

చావకుండ చేయలేడా అని చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27 => ఏవి జరుగవలెనని నీ హసత్మును నీ సంకలప్మును ముందు 

నిరణ్యించెనో, 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

వచనము 44 

ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిన బందిపోటుదొంగలును ఆలాగే ఆయనను నిందించిరి. 

యోబు 13:9 => ఆయన మిముమ్ను పరిశోధించుట మీకు కేష్మమా? లేక ఒకడు నరులను 

మోసముచేయునటుల్ మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా? 

కీరత్నలు 22:12 => వృషభములు అనేకములు ననున్ చుటుట్కొని యునన్వి బాషానుదేశపు బలమైన 

వృషభములు ననున్ ఆవరించియునన్వి. 

కీరత్నలు 22:13 => చీలుచ్చును గరిజ్ంచుచునుండు సింహమువలె వారు నోళుల్ తెరచుచునాన్రు 

కీరత్నలు 35:26 => నా అపాయమునుచూచి సంతోషించువారందరు అవమానము నొందుదురుగాక 

లజజ్పడుదురు గాక నా మీద అతిశయపడువారు సిగుగ్పడి అపకీరిత్పాలగుదురు గాక  

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  
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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. 

జెకరాయ్ 11:8 => ఒక నెలలోగా కాపరులలో ముగుగ్రిని సంహరించితిని; ఏలయనగా నేను వారి 

విషయమై సహనము లేనివాడను కాగా వారు నా విషయమై ఆయాసపడిరి. 

మారుక్ 15:31 => అటుల్ శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును అపహాసయ్ము చేయుచు వీడితరులను 

రకిష్ంచెను, తనున్ తాను రకిష్ంచుకొనలేడు. 

మారుక్ 15:32 => ఇశార్యేలు రాజగు కీర్సుత్ ఇపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగి రావచుచ్ను. అపుప్డు 

మనము చూచి నముమ్దమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడినవారును 

ఆయనను నిందించిరి. 

లూకా 18:32 => ఆయన అనయ్జనుల కపప్గింపబడును; వారు ఆయనను అపహసించి, 

అవమానపరచి, ఆయనమీద ఉమిమ్ వేసి, 

లూకా 22:52 => అయితే యేసు ఈ మటుట్కు తాళుడని చెపిప్, వాని చెవి ముటిట్ బాగుచేసెను. 

లూకా 23:35 => పర్జలు నిలువబడి చూచుచుండిరి; అధికారులును వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను; 

వీడు దేవుడేరప్రచుకొనిన కీర్సుత్ అయినయెడల తనున్తాను రకిష్ంచుకొనునని అపహసించిరి. 

2 రాజులు 1:9 => వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ 

ఏలీయా యొదద్కు పంపెను. అతడు కొండమీద కూరుబ్నియుండగా అధిపతి యెకిక్ అతని 

సమీపమునకు పోయి దైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజాఞ్పించుచునాన్డనెను. 

కీరత్నలు 41:8 => కుదురని రోగము వానికి సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి 

లేవడని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 
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యెషయా 43:27 => నీ మూలపితరుడు పాపము చేసినవాడే, నీ మధయ్వరుత్లు నామీద తిరుగుబాటు 

చేసినవారే. 

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1 => వారు పర్జలతో మాటలాడుచుండగా, యాజకులును దేవాలయపు 

అధిపతియు సదూద్కయుయ్లును 

వచనము 45 

మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి కమెమ్ను. 

యోహాను 9:24 => కాబటిట్ వారు గుర్డిడ్వాడైయుండిన మనుషుయ్ని రెండవమారు పిలిపించి దేవుని 

మహిమపరచుము; ఈ మనుషుయ్డు పాపియని మేమెరుగుదుమని వానితో చెపప్గా 

యోహాను 12:47 => ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నేనతనికి తీరుప్ 

తీరచ్ను; నేను లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్టకు రాలేదు గాని లోకమును రకిష్ంచుటకే వచిచ్తిని. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

మతత్యి 27:37 => ఇతడు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరము వార్సి 

ఆయన తలకు పైగా ఉంచిరి. 

మతత్యి 2:2 => యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? తూరుప్ దికుక్న మేము ఆయన 

నక్షతర్ము చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచ్తిమని చెపిప్రి 

లూకా 19:38 => పర్భువు పేరట వచుచ్ రాజు సుత్తింపబడునుగాక పరలోకమందు సమాధానమును 

సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో మహిమయు ఉండునుగాక అని తాము చూచిన అదుభ్తములనిన్టినిగూరిచ్ 

మహా శబద్ముతో దేవుని సోత్ర్తర్ము చేయసాగిరి 

యోహాను 1:49 => నతనయేలు బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు, ఇశార్యేలు రాజవు అని 

ఆయనకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 10:10 => నేను మునుపటివలె నలువది పగళుల్ను నలువది రాతుర్లును 

కొండమీద ఉండగా యెహోవా ఆ కాలమున నా మనవి ఆలకించి నినున్ నశింపజేయుట మానివేసెను. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

యిరిమ్యా 19:1 => యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

యోహాను 4:48 => యేసు సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చూడకుంటే మీరెంతమాతర్ము 

నమమ్రని అతనితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

యోహాను 20:25 => గనుక తకిక్న శిషుయ్లు మేము పర్భువును చూచితిమని అతనితో చెపప్గా 

అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వేర్లు ఆ మేకుల గురుతులో పెటిట్, నా చెయియ్ 

ఆయన పర్కక్లో ఉంచితేనే గాని నమమ్నే నమమ్నని వారితో చెపెప్ను. 

వచనము 46 
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ఇంచుమించు మూడు గంటలపుప్డు యేసు ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా కేకవేసెను. ఆ 

మాటకు నా దేవా, నా దేవా ననెన్ందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

కీరత్నలు 3:2 => దేవునివలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదని ననున్గూరిచ్ చెపుప్వారు అనేకులు 

(సెలా.) 

కీరత్నలు 14:6 => బాధపడువారి ఆలోచనను మీరు తృణీకరించుదురు అయినను యెహోవా వారికి 

ఆశర్యమైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 22:8 => యెహోవామీద నీ భారము మోపుము ఆయన వానిని విడిపించునేమో వాడు 

ఆయనకు ఇషుట్డు గదా ఆయన వానిని తపిప్ంచునేమో అందురు. 

కీరత్నలు 42:10 => నీ దేవుడు ఏమాయెనని నా శతుర్వులు దినమెలల్ అడుగుచునాన్రు. వారు తమ 

దూషణలచేత నా యెముకలు విరుచుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

యెషయా 36:15 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును; ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజుచేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 

యెషయా 36:18 => ఆ యా జనముల దేవతలలో ఏదైనను తన దేశమును అషూష్రు రాజు 

చేతిలోనుండి విడిపించెనా? హమాతు దేవతలేమాయెను? 

యెషయా 37:10 => యూదా రాజగు హిజిక్యాతో ఈలాగు చెపుప్డి యెరూషలేము అషూష్రు 

రాజుచేతికి అపప్గింపబడదని చెపిప్ నీవు నముమ్కొనియునన్ నీ దేవునిచేత మోసపోకుము. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

Page  of 3723 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

యోహాను 3 :16 => దేవుడు లోకమును ఎంతో పేర్మించెను . కాగా ఆయన తన 

అదివ్తీయకుమారునిగా పుటిట్న వానియందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము 

పొందునటుల్ ఆయనను అనుగర్హించెను. 

యోహాను 3:17 => లోకము తన కుమారుని దావ్రా రక్షణ పొందుటకేగాని లోకమునకు తీరుప్ 

తీరుచ్టకు దేవుడాయనను లోకములోనికి పంపలేదు. 

యోహాను 5:17 => అయితే యేసు నాతండిర్ యిదివరకు పనిచేయుచునాన్డు, నేనును 

చేయుచునాన్నని వారికి ఉతత్రమిచెచ్ను. 

యోహాను 5:18 => ఆయన విశార్ంతి దినాచారము మీరుట మాతర్మేగాక, దేవుడు తన సొంత తండిర్ 

అని చెపిప్, తనున్ దేవునితో సమానునిగా చేసికొనెను గనుక ఇందునిమితత్మును యూదులు ఆయనను 

చంపవలెనని మరి ఎకుక్వగా పర్యతన్ము చేసిరి. 

యోహాను 5:19 => కాబటిట్ యేసు వారికి ఇటుల్ పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను తండిర్ యేది చేయుట కుమారుడు 

చూచునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే 

కుమారుడును ఆలాగే చేయును. 

యోహాను 5:20 => తండిర్, కుమారుని పేర్మించుచు, తాను చేయువాటినెలల్ను ఆయనకు 

అగపరచుచునాన్డని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. మరియు మీరు ఆశచ్రయ్పడునటుల్ వీటికంటె 

గొపప్ కారయ్ములను ఆయనకు అగపరచును. 

యోహాను 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. 
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యోహాను 5:24 => నా మాట విని ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము 

గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 10:30 => నేనును తండిర్యును ఏకమైయునాన్మని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 37:19 => వారు ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచుచ్చునాన్డు; 

2 సమూయేలు 22:20 => నేను ఆయనకు ఇషుట్డను గనుక ఆయన ననున్ తపిప్ంచెను. 

1 రాజులు 22:24 => మీకాయా యిటల్నగా, కెనయనా కుమారుడైన సిదిక్యా అతని దగగ్రకు వచిచ్ 

నీతో మాటలాడుటకు యెహోవా ఆతమ్ నాయొదద్నుండి ఏవైపుగా పోయెనని చెపిప్ మీకాయాను 

చెంపమీద కొటెట్ను. 

2 రాజులు 18:5 => అతడు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యందు విశావ్సముంచినవాడు; 

అతని తరువాత వచిచ్న యూదా రాజులలోను అతని పూరివ్కులైన రాజులలోను అతనితో 

సమమైనవాడు ఒకడునులేడు. 

2 రాజులు 18:22 => మా దేవుడైన యెహోవాను మేము నముమ్కొనుచునాన్మని మీరు నాతో 

చెపెప్దరేమో సరే. యెరూషలేమందునన్ యీ బలిపీఠమునొదద్ మాతర్మే మీరు నమసాక్రము 

చేయవలెనని యూదా వారికిని యెరూషలేము వారికిని ఆజఞ్ ఇచిచ్ హిజిక్యా యెవని 

ఉనన్తసథ్లములను బలిపీఠములను పడగొటెట్నో ఆయనేగదా యెహోవా? 

2 రాజులు 18:30 => యెహోవానుబటిట్ మిముమ్ను నమిమ్ంచి యెహోవా మనలను విడిపించును, ఈ 

పటట్ణము అషూష్రు రాజు చేతిలో చికక్క పోవునని హిజిక్యా చెపుప్చునాన్డే. 
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2 దినవృతాత్ంతములు 32:11 => కరవుచేతను దాహముచేతను మిముమ్ను చంపుటకై మన దేవుడైన 

యెహోవా అషూష్రు రాజు చేతిలోనుండి మనలను విడిపించునని చెపిప్ హిజిక్యా మిముమ్ను 

పేర్రేపించుచునాన్డు గదా? 

కీరత్నలు 21:7 => ఏలయనగా రాజు యెహోవాయందు నమిమ్కయుంచుచునాన్డు సరోవ్నన్తుని 

కృపచేత అతడు కదలకుండ నిలుచును. 

కీరత్నలు 35:25 => ఆహా మా ఆశ తీరెను అని మనసుస్లో వారు అనుకొనకపోదురు గాక వాని 

మింగివేసితిమని వారు చెపుప్కొనక యుందురుగాక  

కీరత్నలు 144:7 => పైనుండి నీ చెయియ్ చాచి ననున్ తపిప్ంపుము మహా జలములలోనుండి అనుయ్ల 

చేతిలోనుండి ననున్ విడిపింపుము. 

దానియేలు 3:15 => బాకాను పిలల్ంగోర్విని పెదద్వీణను వీణను సుంఫోనీయను విపంచికను 

సకలవిధములగు వాదయ్ధవ్నులను మీరు విను సమయములో సాగిలపడి, నేను చేయించిన పర్తిమకు 

నమసక్రించుటకు సిదధ్ముగా ఉండిన యెడల సరే మీరు నమసక్రింపని యెడల తక్షణమే మండుచునన్ 

వేడిమిగల అగిన్గుండములో మీరు వేయబడుదురు; నాచేతిలో నుండి మిముమ్ను విడిపింపగల 

దేవుడెకక్డ నునాన్డు? 

యోవేలు 2:17 => యెహోవాకు పరిచరయ్చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును 

మధయ్ నిలువబడి కనీన్రు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలి చేసికొని, అనయ్జనులు వారిమీద 

పర్భుతవ్ము చేయునటుల్ వారిని అవమానమునకపప్గింపకుము; లేనియెడల అనయ్జనులు వారి దేవుడు 

ఏమాయెనందురుగదా యని వేడుకొనవలెను.  

మీకా 7:10 => నా శతుర్వు దాని చూచును. నీ దేవుడైన యెహోవా యెకక్డనని నాతో అనినది 

అవమానము నొందును, అది నా కండల్కు అగపడును, ఇపుప్డు అది వీధిలోనునన్ బురదవలె 

తొర్కక్బడును. 

నహూము 1:7 => యెహోవా ఉతత్ముడు, శర్మదినమందు ఆయన ఆశర్యదురగ్ము, తనయందు 

నమిమ్కయుంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. 
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మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

మతత్యి 27:49 => తకిక్నవారు ఊరకుండుడి ఏలీయా అతని రకిష్ంపవచుచ్నేమో చూతమనిరి. 

మతత్యి 27:54 => శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, 

భూకంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని 

కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మారుక్ 15:18 => యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

లూకా 3:22 => పరిశుదాధ్తమ్ శరీరాకారముతో పావురమువలె ఆయన మీదికి దిగి వచెచ్ను. అపుప్డు 

నీవు నా పిర్య కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము ఆకాశము నుండి 

వచెచ్ను. 

లూకా 22:70 => అందుకు వారందరు అటల్యితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన 

మీరనన్టుట్ నేనే ఆయనను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 
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రోమీయులకు 1:3 => మన తండిర్యైన దేవునినుండియు, పర్భువైన యేసుకీర్సుత్నుండియు, 

కృపాసమాధానములు మీకు కలుగుగాక,  

1 తిమోతి 4:10 => మనుషుయ్లకందరికి రక్షకుడును, మరి విశేషముగా విశావ్సులకు రక్షకుడునైన 

జీవము గల దేవునియందు మనము నిరీక్షణనుంచియునాన్ము గనుక ఇందు నిమితత్ము పర్యాసముతో 

పాటుపడుచునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

వచనము 47 

అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరా మాట విని ఇతడు ఏలీయాను పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మతత్యి 27:38 => మరియు కుడివైపున ఒకడును ఎడమవైపున ఒకడును ఇదద్రు బందిపోటు 

దొంగలు ఆయనతో కూడ సిలువ వేయబడిరి. 

యోబు 30:7 => తుపప్లలో వారు ఓండర్ పెటుట్దురు ముళల్చెటల్కిర్ంద వారు కూడియుందురు. 

యోబు 30:8 => వారు మోటువారికిని పేరు పర్తిషఠ్తలు లేనివారికిని పుటిట్నవారు వారు 

దేశములోనుండి తరుమబడినవారు. 

యోబు 30:9 => అటిట్వారు ఇపుప్డు ననున్గూరిచ్ పదములు పాడుదురు నేను వారికి సామెతకు 

ఆసప్దముగా నునాన్ను. 

కీరత్నలు 35:15 => నేను కూలియుండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపుకూడిరి నీచులును 

నేనెరుగనివారును నా మీదికి కూడివచిచ్ మానక ననున్ నిందించిరి.  

మారుక్ 15:32 => ఇశార్యేలు రాజగు కీర్సుత్ ఇపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగి రావచుచ్ను. అపుప్డు 

మనము చూచి నముమ్దమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడినవారును 

ఆయనను నిందించిరి. 

లూకా 23:39 => వేర్లాడవేయబడిన ఆ నేరసుథ్లలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు కీర్సుత్వు 

గదా? నినున్ నీవు రకిష్ంచుకొనుము, మముమ్ను కూడ రకిష్ంచుమని చెపెప్ను. 
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లూకా 23:40 => అయితే రెండవవాడు వానిని గదిద్ంచి నీవు అదే శికాష్విధిలో ఉనాన్వు గనుక 

దేవునికి భయపడవా? 

యెషయా 28:22 => మీ బంధకములు మరి బిగింపబడకుండునటుల్ పరిహాసకులై యుండకుడి 

భూమియందంతట నాశనము ఖండితముగా నియమింపబడెను పర్భువును సైనయ్ములకధిపతియునగు 

యెహోవావలన నేను దాని సమాచారము వింటిని  

యోహాను 19:18 => అకక్డ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధయ్ను యేసును ఉంచి 

ఆయనతోకూడ ఇదద్రిని సిలువవేసిరి. 

వచనము 48 

వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతిత్కొని పోయి, సప్ంజీ తీసికొని చిరకాలో ముంచి, రెలుల్న తగిలించి 

ఆయనకు తార్గనిచెచ్ను; 

మారుక్ 15:25 => ఆయనను సిలువ వేసినపుప్డు పగలు తొమిమ్ది గంటలాయెను. 

మారుక్ 15:33 => మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి 

కమెమ్ను. 

మారుక్ 15:34 => మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా 

కేకవేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

లూకా 23:44 => అపుప్డు రమారమి మధాయ్హన్మాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు 

ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమెమ్ను; 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

యెషయా 50:3 => ఆకాశము చీకటి కమమ్జేయుచునాన్ను అవి గోనెపటట్ ధరింపజేయుచునాన్ను 

ఆమోసు 8:9 => పర్భువైన యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా ఆ దినమున నేను మధాయ్హన్కాలమందు 

సూరుయ్ని అసత్మింపజేయుదును. పగటివేళను భూమికి చీకటి కమమ్జేయుదును. 

పర్కటన 8:12 => నాలుగవ దూత బూర ఊదినపుప్డు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో మూడవ 

భాగము చీకటి కముమ్నటుల్ను, పగటిలో మూడవ భాగమున సూరుయ్డు పర్కాశింపకుండునటుల్ను, 
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రాతిర్లో మూడవ భాగమున చందర్ నక్షతర్ములు పర్కాశింపకుండునటుల్ను వాటిలో మూడవ భాగము 

కొటట్బడెను. 

పర్కటన 9:2 => అతడు అగాధము తెరవగా పెదద్ కొలిమిలోనుండి లేచు పొగవంటి పొగ ఆ 

అగాధములోనుండి లేచెను; ఆ అగాధములోని పొగచేత సూరుయ్నిని వాయుమండలమున చీకటి 

కమెమ్ను. 

ఆదికాండము 1:16 => దేవుడు ఆ రెండు గొపప్ జోయ్తులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని 

రాతిర్ని ఏలుటకు చినన్ జోయ్తిని నక్షతర్ములను చేసెను. 

నిరగ్మకాండము 10:21 => అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ 

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 

2 సమూయేలు 22:10 => మేఘములను వంచి ఆయన వచెచ్ను ఆయన పాదముల కిర్ంద 

గాఢాంధకారము కమిమ్యుండెను. 

యోబు 3:4 => ఆ దినము అంధకారమగును గాక పైనుండి దేవుడు దాని నెంచకుండును గాక 

వెలుగు దానిమీద పర్కాశింపకుండును గాక 

యోబు 38:19 => వెలుగు నివసించు చోటునకు పోవు మారగ్మేది? చీకటి అనుదాని ఉనికిపటుట్ 

ఏది? 

యెషయా 9:19 => సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగర్తవలన దేశము కాలిపోయెను. 

జనులును అగిన్కి కటెట్లవలె నునాన్రు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.  

యిరిమ్యా 2:12 => ఆకాశమా, దీనిబటిట్ విసమ్యపడుము, కంపించుము, బొతిత్గా పాడైపొముమ్; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యిరిమ్యా 4:28 => దానినిబటిట్ భూమి దుఃఖించుచునన్ది, పైన ఆకాశము కారు కమిమ్యునన్ది, 

అయితే నేను దానిని నిరణ్యించినపుప్డు మాట ఇచిచ్తిని, నేను పశాచ్తాత్ప పడుటలేదు 

రదుద్చేయుటలేదు. 

యోవేలు 2:31 => యెహోవాయొకక్ భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూరుయ్డు 

తేజోహీనుడగును, చందుర్డు రకత్వరణ్మగును. 
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మతత్యి 20:5 => దాదాపు పండెర్ండు గంటలకును, మూడు గంటలకును, అతడు మరల వెళిల్, 

ఆలాగే చేసెను. 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

లూకా 21:25 => మరియు సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములలో సూచనలును, భూమిమీద 

సముదర్తరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శర్మయు కలుగును. 

యోహాను 4:6 => అకక్డ యాకోబు బావి యుండెను గనుక యేసు పర్యాణమువలన అలసియునన్ 

రీతినే ఆ బావియొదద్ కూరుచ్ండెను; అపప్టికి ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలాయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20 => పర్భువు పర్తయ్క్షమగు ఆ మహాదినము రాకమునుపు సూరుయ్డు 

చీకటిగాను చందుర్డు రకత్ముగాను మారుదురు.  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9 => మరునాడు వారు పర్యాణమైపోయి పటట్ణమునకు 

సమీపించినపుప్డు పగలు ఇంచుమించు పండెర్ండు గంటలకు పేతురు పార్రథ్న చేయుటకు మిదె ద్మీది 

కెకెక్ను.  

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

వచనము 49 

తకిక్నవారు ఊరకుండుడి ఏలీయా అతని రకిష్ంపవచుచ్నేమో చూతమనిరి. 

మారుక్ 15:34 => మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా 

కేకవేసెను; అ మాటలకు నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 

యోహాను 19:28 => అటుతరువాత సమసత్మును అపప్టికి సమాపత్మైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము 

నెరవేరునటుల్ నేను దపిప్గొనుచునాన్ననెను. 
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యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 

కీరత్నలు 22:1 => నా దేవా నా దేవా, నీవు ననేన్ల విడనాడితివి? ననున్ రకిష్ంపక నా ఆరత్ధవ్ని వినక 

నీవేల దూరముగా నునాన్వు? 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

విలాపవాకయ్ములు 1:12 => తోర్వను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు 

చింతలేదా? యెహోవా తన పర్చండ కోపదినమున నాకు కలుగజేసిన శర్మవంటి శర్మ మరి 

ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.  

నిరగ్మకాండము 12:6 => నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1 => ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ 

జరిగింపవలెను. ఏలయనగా ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ 

రపిప్ంచెను. 

కీరత్నలు 31:14 => యెహోవా, నీయందు నమిమ్క యుంచియునాన్ను నీవే నా దేవుడవని నేను 

అనుకొనుచునాన్ను. 
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కీరత్నలు 42:6 => నా దేవా, నా పార్ణము నాలో కుర్ంగియునన్ది కావున యొరాద్ను 

పర్దేశమునుండియు హెరోమ్ను పరవ్తమునుండియు మిసారు కొండనుండియు నేను నినున్ జాఞ్పకము 

చేసికొనుచునాన్ను. 

కీరత్నలు 69:17 => నీ సేవకునికి విముఖుడవై యుండకుము నేను ఇబబ్ందిలోనునాన్ను తవ్రగా 

నాకు ఉతత్రమిముమ్. 

కీరత్నలు 88:14 => యెహోవా, నీవు ననున్ విడుచుట యేల? నీ ముఖము నాకు చాటు చేయుట 

యేల? 

విలాపవాకయ్ములు 3:8 => నేను బతిమాలి మొరలిడినను నా పార్రథ్న వినబడకుండ తన చెవి 

మూసికొనియునాన్డు. 

దానియేలు 6:22 => నేను నా దేవుని దృషిట్కి నిరోద్షినిగా కనబడితిని గనుక ఆయన తన 

దూతనంపించి, సింహములు నాకు ఏహానియు చేయకుండ వాటి నోళుల్ మూయించెను. రాజా, నీ 

దృషిట్కి నేను నేరము చేసినవాడను కాను గదా అనెను. 

దానియేలు 9:21 => నేను ఈలాగున మాటలాడుచు పార్రథ్న చేయుచునుండగా, మొదట నేను 

దరశ్నమందు చూచిన అతి పర్కాశమానుడైన గబిర్యేలను ఆ మనుషుయ్డు సాయంతర్పు బలి అరిప్ంచు 

సమయమున నాకు కనబడి ననున్ ముటెట్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3 => పగలు ఇంచుమించు మూడుగంటలవేళ దేవుని దూత 

అతనియొదద్కు వచిచ్ కొరేన్లీ, అని పిలుచుట దరశ్నమందు తేటగా అతనికి కనబడెను. 

వచనము 50 

యేసు మరల బిగగ్రగా కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

మతత్యి 11:14 => ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనసుస్ంటే రాబోవు ఏలీయా యితడే. 

మలాకీ 4:5 => యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను 

పర్వకత్యగు ఏలీయాను మీయొదద్కు పంపుదును. 
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మారుక్ 15:35 => దగగ్ర నిలిచినవారిలో కొందరు ఆ మాటలు విని అదిగో ఏలీయాను 

పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మారుక్ 15:36 => ఒకడు పరుగెతిత్పోయి యొక సప్ంజీ చిరకాలోముంచి రెలుల్న తగిలించి ఆయనకు 

తార్గనిచిచ్ తాళుడి; ఏలీయా వీని దింప వచుచ్నేమో చూతమనెను. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

మతత్యి 17:10 => అపుప్డాయన శిషుయ్లు ఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లెందుకు 

చెపుప్చునాన్రని ఆయన నడిగిరి. 

వచనము 51 

అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి వణకెను; బండలు 

బదద్లాయెను; 

మతత్యి 27:34 => చేదు కలిపిన దార్కాష్రసమును ఆయనకు తార్గనిచిచ్రి గాని ఆయన దానిని రుచి 

చూచి తార్గనొలల్కపోయెను. 

కీరత్నలు 69:21 => వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెటిట్రి నాకు దపిప్యైనపుప్డు చిరకను 

తార్గనిచిచ్రి. 

లూకా 23:36 => అంతట సైనికులు ఆయన యొదద్కు వచిచ్ ఆయనకు చిరకనిచిచ్ 

యోహాను 19:29 => చిరకతో నిండియునన్ యొక పాతర్ అకక్డ పెటిట్యుండెను గనుక వారు ఒక 

సప్ంజీ చిరకతో నింపి, హిసోస్పు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందిచిచ్రి. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

వచనము 52 
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సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 

1 రాజులు 17:1 => అంతట గిలాదు కాపురసుథ్ల సంబంధియును తిషీబ్యుడునైన ఏలీయా 

అహాబునొదద్కు వచిచ్ ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలువబడియునాన్నో, ఇశార్యేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా 

జీవముతోడు నా మాట పర్కారము గాక, యీ సంవతస్రములలో మంచైనను వరష్మైనను పడదని 

పర్కటించెను. 

కీరత్నలు 71:11 => దేవుడు వానిని విడిచెను తపిప్ంచువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పటుట్కొనుడి 

అని వారనుకొనుచునాన్రు. 

వచనము 53 

వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ పటట్ణములో పర్వేశించి 

అనేకులకు అగపడిరి. 

మారుక్ 15:37 => అంతట యేసు గొపప్ కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

లూకా 23:46 => అపుప్డు యేసు గొపప్ శబద్ముతో కేకవేసి--తండీర్, నీచేతికి నా ఆతమ్ను 

అపప్గించుకొనుచునాన్ననెను. ఆయన యీలాగు చెపిప్ పార్ణము విడిచెను. 

యోహాను 19:30 => యేసు ఆ చిరక పుచుచ్కొని సమాపత్మైనదని చెపిప్ తలవంచి ఆతమ్ను 

అపప్గించెను. 

మతత్యి 20:28 => ఆలాగే మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని 

పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము నిచుచ్టకును 

వచెచ్నని చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 22:14 => నేను నీళల్వలె పారబోయబడి యునాన్ను నా యెముకలనిన్యు సాథ్నము 

తపిప్యునన్వి నా హృదయము నా అంతరంగమందు మైనమువలె కరగియునన్ది. 
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కీరత్నలు 22:15 => నా బలము యెండిపోయి చిలల్పెంకువలె ఆయెను నా నాలుక నా దౌడను 

అంటుకొనియునన్ది నీవు ననున్ పేర్తల భూమిలో పడవేసియునాన్వు. 

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

యెషయా 53:10 => అతని నలుగగొటుట్టకు యెహోవాకు ఇషట్మాయెను ఆయన అతనికి వాయ్ధి 

కలుగజేసెను. అతడు తనున్తానే అపరాధ పరిహారారథ్ బలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. 

అతడు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడగును, యెహోవా ఉదేద్శము అతనివలన సఫలమగును.  

యెషయా 53:11 => అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృపిత్నొందును. నీతిమంతుడైన నా 

సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకునన్ అనుభవజాఞ్నముచేత అనేకులను నిరోద్షులుగా 

చేయును.  

యెషయా 53:12 => కావున గొపప్వారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెటెట్దను ఘనులతో కలిసి అతడు 

కొలల్సొముమ్ విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునటుల్ అతడు తన పార్ణమును 

ధారపోసెను అతికర్మము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు 

తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూరిచ్ విజాఞ్పనము చేసెను  

దానియేలు 9:26 => ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ అభిషికుత్డు 

నిరూమ్లము చేయబడును. వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్ పటట్ణమును పరిశుదధ్ ఆలయమును 

నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను. మరియు యుదధ్కాలాంతమువరకు 

నాశనము జరుగునని నిరణ్యింపబడెను. 

యోహాను 10:11 => నేను గొఱఱ్లకు మంచి కాపరిని; మంచి కాపరి గొఱఱ్లకొరకు తన పార్ణము 

పెటుట్ను. 

యోహాను 10:15 => తండిర్ ననున్ ఏలాగున ఎరుగునో నేను తండిర్ని ఏలాగు ఎరుగుదునో ఆలాగే 

నేను నా గొఱఱ్లను ఎరుగుదును, నా గొఱఱ్లు ననున్ ఎరుగును. మరియు గొఱఱ్ల కొరకు నా పార్ణము 

పెటుట్చునాన్ను. 
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హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 9:14 => నితుయ్డగు ఆతమ్దావ్రా తనున్తాను దేవునికి నిరోద్షినిగా అరిప్ంచుకొనిన 

కీర్సుత్యొకక్ రకత్ము, నిరీ జ్వకిర్యలను విడిచి జీవముగల దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాస్కిష్ని ఎంతో 

యెకుక్వగా శుదిధ్చేయును. 

లేవీయకాండము 1:17 => అతడు దాని రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ 

విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైని దానిని 

దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 

యోబు 14:10 => అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. నరులు పార్ణము విడిచిన 

తరువాత వారేమై పోవుదురు? 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 2:12 => ఆకాశమా, దీనిబటిట్ విసమ్యపడుము, కంపించుము, బొతిత్గా పాడైపొముమ్; ఇదే 

యెహోవా వాకుక్. 

యోహాను 8:28 => కావున యేసు మీరు మనుషయ్కుమారుని పైకెతిత్నపుప్డు నేనే ఆయనననియు, నా 

అంతట నేనే యేమియు చేయక, తండిర్ నాకు నేరిప్నటుట్ ఈ సంగతులు మాటలాడుచునాన్ననియు 

మీరు గర్హించెదరు. 

హెబీర్యులకు 5:7 => శరీరధారియై యునన్ దినములలో మహా రోదనముతోను కనీన్ళల్తోను, తనున్ 

మరణమునుండి రకిష్ంపగలవానికి పార్రథ్నలను యాచనలను సమరిప్ంచి , భయభకుత్లు 

కలిగియునన్ందున ఆయన అంగీకరింపబడెను. 
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వచనము 54 

శతాధిపతియు అతనితో కూడ యేసునకు కావలియునన్వారును, భూకంపమును జరిగిన 

కారయ్ములనిన్టిని చూచి, మికిక్లి భయపడి నిజముగా ఈయన దేవుని కుమారుడని చెపుప్కొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 26:31 => మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడ డ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:32 => తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద 

దాని వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 

నిరగ్మకాండము 26:33 => ఆ అడ డ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము 

అడ డ్తెర లోపలికి తేవలెను. ఆ అడ డ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 

నిరగ్మకాండము 26:34 => అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము 

నుంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:35 => అడ డ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్ 

మందిరముయొకక్ యుతత్రదికుక్న దీపవృక్షమును ఉంచవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:36 => మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని 

పనియైన తెరను గుడారపు దావ్రమునకు చేయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 26:37 => ఆ తెరకు అయిదు సత్ంభములను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు 

రేకు పొదిగింపవలెను. వాటి వంపులు బంగారువి వాటికి అయిదు ఇతత్డి దిమమ్లు పోత పోయవలెను. 

నిరగ్మకాండము 40:21 => మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు 

మందసమును కపెప్ను. 

లేవీయకాండము 16:2 => నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడ డ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. 
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లేవీయకాండము 16:12 => యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు నిపుప్లను, 

తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడ డ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ 

లేవీయకాండము 16:13 => ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును 

కముమ్టకు, యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16:14 => అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను 

కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము 

ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 16:15 => అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి 

అడ డ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము 

మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 

లేవీయకాండము 21:23 => మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడ డ్తెర యెదుటికి 

చేరకూడదు; బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. 

2 దినవృతాత్ంతములు 3:14 => అతడు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱఱ్ నూలుతోను 

సనన్పు నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుటిట్ంచెను. 

యెషయా 25:7 => సమసత్ జనముల ముఖములను కపుప్చునన్ ముసుకును సమసత్ జనములమీద 

పరచబడిన తెరను ఈ పరవ్తముమీద ఆయన తీసివేయును 

మారుక్ 15:38 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను. 

లూకా 23:45 => సూరుయ్డు అదృశుయ్డాయెను; గరాభ్లయపు తెర నడిమికి చినిగెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:13 => అయినను మునుపు దూరసుథ్లైన మీరు ఇపుప్డు కీర్సుత్యేసునందు కీర్సుత్ 

రకత్మువలన సమీపసుథ్లై యునాన్రు. 
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ఎఫెసీయులకు 2:14 => ఆయన మన సమాధానమై యుండి మీకును మాకును ఉండిన దేవ్షమును, 

అనగా విధిరూపకమైన ఆజఞ్లుగల ధరమ్శాసత్రమును తన శరీరమందు కొటిట్వేయుటచేత మధయ్గోడను 

పడగొటిట్, మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:15 => ఇటుల్ సంధిచేయుచు, ఈ యిదద్రిని తనయందు ఒకక్ నూతన పురుషునిగా 

సృషిట్ంచి, 

ఎఫెసీయులకు 2:16 => తన సిలువవలన ఆ దేవ్షమును సంహరించి, దాని దావ్రా వీరిదద్రిని 

ఏకశరీరముగా చేసి, దేవునితో సమాధానపరచవలెనని యీలాగు చేసెను గనుక ఆయనయే మనకు 

సమాధానకారకుడైయునాన్డు. 

ఎఫెసీయులకు 2:17 => మరియు ఆయన వచిచ్ దూరసుథ్లైన మీకును సమీపసుథ్లైన వారికిని 

సమాధాన సువారత్ను పర్కటించెను. 

ఎఫెసీయులకు 2:18 => ఆయన దావ్రానే మనము ఉభయులము ఒకక్ ఆతమ్యందు తండిర్ సనిన్ధికి 

చేరగలిగి యునాన్ము. 

హెబీర్యులకు 6:19 => ఈ నిరీక్షణ నిశచ్లమును, సిథ్రమునై, మన ఆతమ్కు లంగరువలెనుండి 

తెరలోపల పర్వేశించుచునన్ది. 

హెబీర్యులకు 10:19 => సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు పర్తిషిఠ్ంచిన మారగ్మున, అనగా 

నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరదావ్రా యేరప్రచబడినదియునైన 

మారగ్మున,  

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:21 => దేవుని యింటిపైన మనకు గొపప్ యాజకుడునాన్డు గనుకను, 

హెబీర్యులకు 10:22 => మనసాస్కిష్కి కలమ్షము తోచకుండునటుల్ పోర్కిష్ంపబడిన హృదయములు 

గలవారమును, నిరమ్లమైన ఉదకముతో సాన్నము చేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశావ్స 

విషయములో సంపూరణ్ నిశచ్యత కలిగి, యథారథ్మైన హృదయముతో మనము దేవుని 

సనిన్ధానమునకు చేరుదము. 
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మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 18:15 => యెహోవా, నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగా నీ గదిద్ంపునకు 

పర్వాహముల అడుగు భాగములు కనబడెను. భూమి పునాదులు బయలుపడెను. 

మీకా 1:3 => ఇదిగో యెహోవా తన సథ్లము విడిచి బయలుదేరుచునాన్డు, ఆయన దిగి 

భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద నడువబోవుచునాన్డు. 

మీకా 1:4 => ఆయన నడువగా అగిన్కి మైనము కరుగునటుల్ పరవ్తములు కరిగిపోవును, లోయలు 

విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు పారునటుల్ అవి కరిగి పారును, 

నహూము 1:3 => యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు, మహా బలము గలవాడు, ఆయన దోషులను 

నిరోద్షులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచుచ్వాడు; మేఘములు ఆయనకు 

పాదధూళిగా నునన్వి. 

నహూము 1:4 => ఆయన సముదర్మును గదిద్ంచి ఆరిపోజేయును, నదులనిన్టిని ఆయన 

యెండిపోజేయును, బాషానును కరెమ్లును వాడిపోవును లెబానోను పుషప్ము వాడిపోవును. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

హబకూక్కు 3:10 => నినున్ చూచి పరవ్తములు కంపించును జలములు పర్వాహములుగా పారును 

సముదార్గాధము ఘోషించుచు తనచేతులు పైకెతుత్ను. 

హబకూక్కు 3:13 => నీ జనులను రకిష్ంచుటకు నీవు బయలుదేరుచునాన్వు నీవు నియమించిన 

అభిషికుత్ని రకిష్ంచుటకు బయలుదేరుచునాన్వు దుషుట్ల కుటుంబికులలో పర్ధానుడొకడుండకుండ వారి 

తలను మెడను ఖండించి వారిని నిరూమ్లము చేయుచునాన్వు.(సెలా.) 

హెబీర్యులకు 12:25 => మీకు బుదిధ్ చెపుప్చునన్వానిని నిరాకరింపకుండునటుల్ చూచుకొనుడి. వారు 

భూమిమీదనుండి బుదిధ్చెపిప్న వానిని నిరాకరించినపుప్డు తపిప్ంచుకొనకపోయినయెడల, 
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పరలోకమునుండి బుదిధ్చెపుప్చునన్ వానిని విసరిజ్ంచు మనము తపిప్ంచుకొనకపోవుట మరి 

నిశచ్యముగదా. 

హెబీర్యులకు 12:26 => అపుప్డాయన శబద్ము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిపుప్డు 

నేనింకొకసారి భూమిని మాతర్మే కాక ఆకాశమును కూడ కంపింపచేతును అని మాట 

యిచిచ్యునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 12:27 => ఇంకొకసారి అను మాట చలింపచేయబడనివి నిలుకడగా ఉండు 

నిమితత్ము అవి సృషిట్ంపబడినవనన్టుట్ చలింపచేయబడినవి బొతిత్గా తీసివేయబడునని 

అరధ్మిచుచ్చునన్ది. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

నిరగ్మకాండము 30:6 => సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడ డ్తెర యెదుట, అనగా 

శాసనములమీది కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 

నిరగ్మకాండము 36:35 => మరియు అతడు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల అడ డ్తెరను పేనిన 

సనన్నారతో చేసెను, చితర్కారునిపనియైన కెరూబులు గలదానిగా దాని చేసెను.  

సంఖాయ్కాండము 4:5 => దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి 

వచిచ్ అడ డ్తెరను దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 

1 సమూయేలు 14:15 => దండులోను పొలములోను జనులందరిలోను మహా భయకంపము 

కలిగెను. దండు కావలివారును దోపుడుగాండుర్ను భీతినొందిరి; నేలయదిరెను. వారు ఈ భయము 

దైవికమని భావించిరి. 
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2 సమూయేలు 22:8 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను 

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 

యోబు 9:5 => వాటికి తెలియకుండ పరవ్తములను తీసివేయువాడు ఆయనే ఉగర్తకలిగి వాటిని 

బోరల్దోయువాడు ఆయనే  

యోబు 14:18 => పరవ్తమైనను పడిపోయి నాశనమగును కొండయైనను దాని సాథ్నము తపుప్ను. 

కీరత్నలు 60:2 => నీవు దేశమును కంపింపజేసియునాన్వు దానిని బదద్లుచేసియునాన్వు అది 

వణకుచునన్ది అది పడిపోయిన చోటులు బాగుచేయుము. 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

దానియేలు 9:27 => అతడు ఒక వారము వరకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును; 

అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము 

చేయువాడు వచుచ్ను నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిరణ్యించిన నాశనము ముగించువరకు 

ఈలాగున జరుగును. 

యోవేలు 2:10 => వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచునన్ది ఆకాశము తతత్రించుచునన్ది 

సూరయ్చందుర్లకు తేజోహీనత కలుగుచునన్ది నక్షతర్ములకు కాంతి తపుప్చునన్ది. 
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నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

లూకా 19:40 => ఆయన వారిని చూచి వీరు ఊరకుండినయెడల ఈ రాళుల్ కేకలువేయునని మీతో 

చెపుప్చునాన్ననెను. 

హెబీర్యులకు 9:3 => రెండవ తెరకు ఆవల అతిపరిశుదధ్సథ్లమను గుడారముండెను. 

హెబీర్యులకు 10:20 => ఆయన రకత్మువలన పరిశుదధ్సథ్లమునందు పర్వేశించుటకు మనకు 

ధైరయ్ము కలిగియునన్ది గనుకను, 

పర్కటన 15:5 => అటుతరువాత నేను చూడగా, సాక్షయ్పు గుడార సంబంధమైన ఆలయము 

పరలోకమందు తెరవబడెను.  

వచనము 55 

యేసునకు ఉపచారము చేయుచు గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన అనేకమంది సతరీలు అకక్డ 

దూరమునుండి చూచుచుండిరి. 

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. 

యోహాను 5:25 => మృతులు దేవుని కుమారుని శబద్ము విను గడియ వచుచ్చునన్ది, ఇపుప్డే 

వచిచ్యునన్ది, దానిని వినువారు జీవింతురని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 
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యోహాను 5:26 => తండిర్ యేలాగు తనంతట తానే జీవముగలవాడై యునాన్డో ఆలాగే 

కుమారుడును తనంతట తానే జీవముగలవాడై యుండుటకు కుమారునికి అధికారము 

అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:27 => మరియు ఆయన మనుషయ్కుమారుడు గనుక తీరుప్ తీరుచ్టకు (తండిర్) 

అధికారము అనుగర్హించెను. 

యోహాను 5:28 => దీనికి ఆశచ్రయ్పడకుడి; ఒక కాలము వచుచ్చునన్ది; ఆ కాలమున సమాధులలో 

నునన్వారందరు ఆయన శబద్ము విని 

యోహాను 5:29 => మేలు చేసినవారు జీవ పునరుతాథ్నమునకును కీడు చేసినవారు తీరుప్ 

పునరుతాథ్నమునకును బయటికి వచెచ్దరు. 

1 కొరిందీయులకు 15:20 => ఇపుప్డైతే నిదిర్ంచినవారిలో పర్థమ ఫలముగా కీర్సుత్ మృతులలోనుండి 

లేపబడియునాన్డు. 

దానియేలు 12:2 => మరియు సమాధులలో నిదిర్ంచు అనేకులు మేలుకొనెదరు; కొందరు 

నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును నితయ్ముగా హేయులగుటకును 

మేలుకొందురు. 

1 కొరిందీయులకు 11:30 => ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులును రోగులునై యునాన్రు; 

చాలమంది నిదిర్ంచుచునాన్రు. 

1 కొరిందీయులకు 15:51 => ఇదిగో మీకు ఒక మరమ్ము తెలుపుచునాన్ను; మనమందరము 

నిదిర్ంచము గాని నిమిషములో, ఒక రెపప్పాటున, కడబూర మోర్గగానే మనమందరము మారుప్ 

పొందుదుము.  

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14 => యేసు మృతిపొంది తిరిగి లేచెనని మనము నమిమ్నయెడల, అదే 

పర్కారము యేసునందు నిదిర్ంచినవారిని దేవుడాయనతో కూడ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10 => మనము మేలుకొనియునన్ను నిదర్పోవుచునన్ను తనతోకూడ 

జీవించు నిమితత్ము ఆయన మనకొరకు మృతిపొందెను. 
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2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

యిరిమ్యా 10:10 => యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము 

ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగర్తకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:32 => ఆ తరువాత పేతురు సకల పర్దేశములలో సంచారము చేయుచు, 

లుదద్లో కాపురమునన్ పరిశుదుధ్ల యొదద్కు వచెచ్ను. 

1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13 => సహోదరులారా, నిరీక్షణ లేని యితరులవలె మీరు దుఃఖపడకుండు 

నిమితత్ము, నిదిర్ంచుచునన్ వారినిగూరిచ్ మీకు తెలియకుండుట మాకిషట్ములేదు. 

పర్కటన 8:5 => ఆ దూత ధూపారిత్ని తీసికొని, బలిపీఠము పైనునన్ నిపుప్లతో దానిని నింపి, 

భూమిమీద పడవేయగా ఉరుములు ధవ్నులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. 

వచనము 56 

వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి యయు, జెబెదయి 

కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 

మతత్యి 4:5 => అంతట అపవాది పరిశుదధ్ పటట్ణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ 

శిఖరమున ఆయనను నిలువబెటిట్ 

నెహెమాయ్ 11:1 => జనుల అధికారులు యెరూషలేములో నివాసము చేసిరి. మిగిలిన జనులు 

పరిశుదధ్ పటట్ణమగు యెరూషలేమునందు పదిమందిలో ఒకడు నివసించునటుల్ను, మిగిలిన 

తొమమ్ండుగురు వేరు పటట్ణములలో నివసించునటుల్ను చీటుల్ వేసిరి. 

యెషయా 48:2 => వారు మేము పరిశుదధ్ పటట్ణసుథ్లమను పేరు పెటుట్కొని ఇశార్యేలు దేవుని 

ఆశర్యించుదురు సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.  
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దానియేలు 9:24 => తిరుగుబాటును మానుప్టకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, యుగాంతము వరకుండునటిట్ నీతిని బయలు పరచుటకును, 

దరశ్నమును పర్వచనమును ముదిర్ంచుటకును, అతి పరిశుదధ్సథ్లమును అభిషేకించుటకును, నీ 

జనమునకును పరిశుదధ్ పటట్ణమునకును డెబబ్ది వారములు విధింపబడెను. 

పర్కటన 11:2 => ఆలయమునకు వెలుపటి ఆవరణమును కొలతవేయక విడిచిపెటుట్ము; అది 

అనుయ్లకియయ్బడెను, వారు నలువది రెండు నెలలు పరిశుదధ్పటట్ణమును కాలితో తొర్కుక్దురు. 

పర్కటన 21:2 => మరియు నేను నూతనమైన యెరూషలేము అను ఆ పరిశుదధ్ పటట్ణము తన భరత్ 

కొరకు అలంకరింపబడిన పెండిల్కుమారెత్వలె సిదధ్పడి పరలోకమందునన్ దేవునియొదద్నుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. 

పర్కటన 22:19 => ఎవడైనను ఈ పర్వచన గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములలో ఏదైనను 

తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గర్ంథములో వార్యబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుదధ్ పటట్ణములోను 

వానికి పాలులేకుండ చేయును. 

2 రాజులు 13:21 => కొందరు ఒక శవమును పాతిపెటుట్చు సైనయ్మునకు భయపడి ఆ శవమును 

ఎలీషాయొకక్ సమాధిలో ఉంచగా దింపిన ఆ శవము ఎలీషా శలయ్ములకు తగిలినపుప్డు అది తిరిగి 

బర్తికి కాళుల్మోపి నిలిచెను. 

నెహెమాయ్ 11:18 => పరిశుదధ్ పటట్ణములో ఉనన్ లేవీయులందరు రెండువందల ఎనుబది 

నలుగురు. 

కీరత్నలు 17:15 => నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదరశ్నము చేసెదను నేను మేలొక్నునపుప్డు నీ 

సవ్రూపదరశ్నముతో నా ఆశను తీరుచ్కొందును. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:23 => పర్వకత్లును మోషేయు ముందుగా చెపిప్నవి కాక మరి ఏమియు 

చెపప్క, అలుప్లకును ఘనులకును సాక్షయ్మిచుచ్చుంటిని. 

వచనము 57 

యేసు శిషుయ్డుగానునన్ అరిమతయియ యోసేపు అను ఒక ధనవంతుడు సాయంకాలమైనపుప్డు వచిచ్ 
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మతత్యి 27:36 => అంతట వారకక్డ కూరుచ్ండి ఆయనకు కావలియుండిరి. 

మతత్యి 8:5 => ఆయన కపెరన్హూములో పర్వేశించినపుప్డు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1 => ఇటలీ పటాలమనబడిన పటాలములో శతాధిపతియైన కొరేన్లీ 

అను భకిత్పరుడొకడు కైసరయలో ఉండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:32 => వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంటబెటుట్కొని 

వారియొదద్కు పరుగెతిత్వచెచ్ను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొటుట్ట 

మానిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:17 => శతాధిపతి సహసార్ధిపతి యొదద్కతని తోడుకొనిపోయి ఖైదీయైన 

పౌలు ననున్ పిలిచి నీతో ఒక మాట చెపుప్కొనవలెననియునన్ యీ పడుచువానిని నీయొదద్కు 

తీసికొనిపొమమ్ని ననున్ అడిగెనని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:23 => పౌలును ఎకిక్ంచి అధిపతియైన ఫేలికుస్ నొదద్కు భదర్ముగా 

తీసికొనిపోవుటకు గుఱఱ్ములను సిదధ్పరచుడని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:1 => మేము ఓడయెకిక్ ఇటలీ వెళల్వలెనని నిరణ్యమైనపుప్డు, వారు 

పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుసుత్ పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి 

అపప్గించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43 => శతాధిపతి పౌలును రకిష్ంప నుదేద్శించి వారి ఆలోచన 

కొనసాగనియయ్క, మొదట ఈదగలవారు సముదర్ములో దుమికి దరికి పోవలెననియు 

మారుక్ 15:39 => ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట 

చూచి--నిజముగా ఈ మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి 

చూచుచుండిరి. 

లూకా 23:47 => శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుషుయ్డు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని 

చెపిప్ దేవుని మహిమపరచెను. 

లూకా 23:48 => చూచుటకై కూడివచిచ్న పర్జలందరు జరిగిన కారయ్ములు చూచి, రొముమ్ 

కొటుట్కొనుచు తిరిగివెళిల్రి. 
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లూకా 23:49 => ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన సతరీలును 

దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి. 

2 రాజులు 1:13 => ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో 

కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచిచ్ ఏలీయా యెదుట మోకాళూ ల్ని 

దైవజనుడా, దయచేసి నా పార్ణమును నీ దాసులైన యీ యేబదిమంది పార్ణములను నీ దృషిట్కి 

పిర్యమైనవిగా ఉండనిముమ్. 

2 రాజులు 1:14 => చితత్గించుము; ఆకాశమునుండి అగిన్ దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను 

ఇదద్రిని వాని వాని యేబదిమందితో కూడ దహించెను; అయితే నా పార్ణము నీ దృషిట్కి పిర్యమైనదిగా 

ఉండనిమమ్ని మనవిచేయగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37 => వారు ఈ మాట విని హృదయములో నొచుచ్కొని సహోదరులారా, 

మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపొసత్లులను అడుగగా 

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. 

పర్కటన 11:13 => ఆ గడియలోనే గొపప్ భూకంపము కలిగినందున ఆ పటట్ణములో పదియవ 

భాగము కూలిపోయెను. ఆ భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచిచ్రి. మిగిలినవారు భయాకార్ంతులై 

పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 27:40 => దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే 

రకిష్ంచుకొనుము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువమీదనుండి దిగుమని చెపుప్చు ఆయనను 

దూషించిరి 

మతత్యి 27:43 => వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపెప్ను 

గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని చెపిప్రి. 
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మతత్యి 26:63 => అందుకు పర్ధానయాజకుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన 

కీర్సుత్వైతే ఆ మాట మాతో చెపుప్మని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెటుట్చునాన్ననెను. అందుకు 

యేసు నీవనన్టే ట్. 

లూకా 22:70 => అందుకు వారందరు అటల్యితే నీవు దేవుని కుమారుడవా? అని అడుగగా ఆయన 

మీరనన్టుట్ నేనే ఆయనను అని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 19:7 => అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు; తాను దేవుని కుమారుడనని 

ఇతడు చెపుప్కొనెను గనుక ఆ నియమము చొపుప్న ఇతడు చావవలెనని అతనితో చెపిప్రి. 

రోమీయులకు 1:4 => దేవుడు తన కుమారుడును మన పర్భువునైన యేసుకీర్సుత్ విషయమైన ఆ 

సువారత్ను పరిశుదధ్ లేఖనములయందు తన పర్వకత్లదావ్రా ముందు వాగాద్నము చేసెను. 

లేవీయకాండము 22:19 => వాడు అంగీకరింపబడినటుల్ , గోవులలోనుండి యైనను 

గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని అరిప్ంపవలెను. 

యిరిమ్యా 26:16 => కాగా అధిపతులును జనులందరును యాజకులతోను పర్వకత్లతోను ఇటల్నిరి 

ఈ మనుషుయ్డు మన దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ మనకు ఈ సమాచారము 

పర్కటించుచునాన్డు గనుక ఇతడు మరణమునకు పాతుర్డు కాడు. 

యిరిమ్యా 44:10 => నేటివరకు వారు దీనమనసుస్ ధరింపకునాన్రు, భయము నొందకునాన్రు, 

నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధరమ్శాసత్రమునైనను కటట్డలనైనను అనుసరింపకయే 

యునాన్రు. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 16:16 => అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీర్సుత్వని 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:24 => పిలాతు అలల్రి ఎకుక్వగుచునన్దే గాని తనవలన పర్యోజనమేమియు లేదని 

గర్హించి, నీళుల్ తీసికొని జనసమూహము ఎదుట చేతులు కడుగుకొని ఈ నీతిమంతుని 

రకత్మునుగూరిచ్ నేను నిరపరాధిని, మీరే చూచుకొనుడని చెపెప్ను. 
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మారుక్ 9:7 => మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట 

వినుడని యొక శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మారుక్ 15:14 => అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు 

వానిని సిలువ వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

లూకా 1:35 => దూత పరిశుదాధ్తమ్ నీమీదికి వచుచ్ను; సరోవ్నన్తుని శకిత్ నినున్ కముమ్కొనును గనుక 

పుటట్బోవు శిశువు పరిశుదుధ్డై దేవుని కుమారుడనబడును. 

లూకా 7:2 => ఒక శతాధిపతికి పిర్యుడైన దాసుడొకడు రోగియై చావ సిదధ్మైయుండెను. 

లూకా 23:14 => పర్జలు తిరుగబడునటుల్ చేయుచునాన్డని మీరీ మనుషుయ్ని నాయొదద్కు తెచిచ్తిరే. 

ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమరిశ్ంపగా మీరితని మీద మోపిన నేరములలో ఒకక్టైనను నాకు 

కనబడలేదు 

లూకా 23:41 => మనకైతే యిది నాయ్యమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందుచునాన్ము 

గాని యీయన ఏ తపిప్దమును చేయలేదని చెపిప్ 

యోహాను 1:34 => ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలిసికొని సాక్షయ్మిచిచ్తిననెను. 

యోహాను 10:36 => తండిర్ పర్తిషఠ్చేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ 

చేయుచునాన్వని చెపుప్దురా? 

యోహాను 19:4 => పిలాతు మరల వెలుపలికి వచిచ్ ఇదిగో ఈయనయందు ఏ దోషమును నాకు 

కనబడలేదని మీకు తెలియునటుల్ ఈయనను మీయొదద్కు వెలుపలికి తీసికొని వచుచ్చునాన్నని వారితో 

అనెను. 

యోహాను 20:31 => యేసు దేవుని కుమారుడైన కీర్సుత్ అని మీరు నముమ్నటుల్ను, నమిమ్ ఆయన 

నామమందు జీవము పొందునటుల్ను ఇవి వార్యబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20 => వెంటనే సమాజమందిరములలో యేసే దేవుని కుమారుడని 

ఆయననుగూరిచ్ పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:12 => అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి పర్భువు బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడి విశవ్సించెను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:25 => వారు పౌలును వారులతో కటుట్చునన్పుప్డు అతడు తన దగగ్ర 

నిలిచియునన్ శతాధిపతిని చూచి శిక్ష విధింపకయే రోమీయుడైన మనుషుయ్ని కొరడాలతో కొటుట్టకు 

మీకు అధికారమునన్దా? అని యడిగెను. 

2 కొరిందీయులకు 1:19 => మాచేత, అనగా నా చేతను సిలావ్ను చేతను తిమోతి చేతను, మీలో 

పర్కటింపబడిన దేవుని కుమారుడగు యేసుకీర్సుత్ అవునని చెపిప్ కాదనువాడై యుండలేదు గాని ఆయన 

అవుననువాడైయునాన్డు. 

పర్కటన 2:18 => తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు దూతకు ఈలాగు వార్యుము అగిన్జావ్లవంటి 

కనున్లును అపరంజిని పోలిన పాదములునుగల దేవుని కుమారుడు చెపుప్ సంగతులేవనగా 

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

వచనము 58 

పిలాతు నొదద్కు వెళిల్, యేసు దేహమును తనకిమమ్ని అడుగగా, పిలాతు దానిని అతని కపప్గింప 

నాజాఞ్పించెను. 

లూకా 23:27 => గొపప్ జనసమూహమును, ఆయననుగూరిచ్ రొముమ్ కొటుట్కొనుచు దుఃఖించుచునన్ 

చాలమంది సతరీలును ఆయనను వెంబడించిరి. 

లూకా 23:28 => యేసు వారివైపు తిరిగి యెరూషలేము కుమారెత్లారా, నా నిమితత్ము ఏడవ్కుడి; మీ 

నిమితత్మును మీ పిలల్ల నిమితత్మును ఏడువ్డి. 

లూకా 23:48 => చూచుటకై కూడివచిచ్న పర్జలందరు జరిగిన కారయ్ములు చూచి, రొముమ్ 

కొటుట్కొనుచు తిరిగివెళిల్రి. 

లూకా 23:49 => ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన సతరీలును 

దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి. 

యోహాను 19:25 => ఆయన తలిల్యు, ఆయన తలిల్ సహోదరియు, కోల్పా భారయ్యైన మరియయు, 

మగద్లేనే మరియయు యేసు సిలువయొదద్ నిలుచుండిరి. 
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యోహాను 19:26 => యేసు తన తలిల్యు తాను పేర్మించిన శిషుయ్డును దగగ్ర నిలుచుండుట చూచి 

అమామ్, యిదిగో నీ కుమారుడు అని తన తలిల్తో చెపెప్ను, 

యోహాను 19:27 => తరువాత శిషుయ్ని చూచి యిదిగో నీ తలిల్ అని చెపెప్ను. ఆ గడియనుండి ఆ 

శిషుయ్డు ఆమెను తన యింట చేరుచ్కొనెను. 

లూకా 8:2 => పండెర్ండుమంది శిషుయ్లును, అపవితార్తమ్లును వాయ్ధులును పోగొటట్బడిన కొందరు 

సతరీలును, అనగా ఏడు దయయ్ములు వదలిపోయిన మగద్లేనే అనబడిన మరియయు, హేరోదు యొకక్ 

గృహనిరావ్హకుడగు కూజా భారయ్యగు యోహనన్యు, సూసనన్యు ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 8:3 => వీరును ఇతరులనేకులును, తమకు కలిగిన ఆసిత్తో వారికి ఉపచారము చేయుచు 

వచిచ్రి. 

మతత్యి 20:26 => మీలో ఆలాగుండకూడదు; మీలో ఎవడు గొపప్వాడై యుండగోరునో వాడు మీ 

పరిచారకుడై యుండవలెను; 

మారుక్ 1:31 => ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము 

ఆమెను వదలెను గనుక ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

లూకా 24:1 => ఆదివారమున తెలల్వారుచుండగా (ఆ సతరీలు) తాము సిదధ్పరచిన సుగంధ 

దర్వయ్ములను తీసికొని సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

రోమీయులకు 16:6 => మీకొరకు బహుగా పర్యాసపడిన మరియకు వందనములు. 

వచనము 59 

యోసేపు ఆ దేహమును తీసికొని శుభర్మైన నారబటట్తో చుటిట్ 
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మతత్యి 27:61 => మగద్లేనే మరియయు, వేరొక మరి యయు, అకక్డనే సమాధికి 

ఎదురుగాకూరుచ్ండియుండిరి. 

మతత్యి 28:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెలల్వారుచుండగా 

మగద్లేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచిచ్రి. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మారుక్ 15:41 => ఆయన గలిలయలో ఉనన్పుప్డు వీరాయనను వెంబడించి ఆయనకు పరిచారము 

చేసినవారు. వీరు కాక ఆయనతో యెరూషలేమునకు వచిచ్న ఇతర సతరీలనేకులును వారిలో ఉండిరి. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

మారుక్ 16:9 => ఆదివారము తెలల్వారినపుప్డు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయయ్ములను వెళల్గొటిట్న 

మగద్లేనే మరియకు మొదట కనబడెను. 

లూకా 24:10 => ఈ సంగతులు అపొసత్లులతో చెపిప్న వారెవరనగా మగద్లేనే మరియయు 

యోహనన్యు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు వారితో కూడ ఉనన్ యితర సతరీలును. 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

యోహాను 20:18 => మగద్లేనే మరియ వచిచ్ నేను పర్భువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు 

చెపెప్నని శిషుయ్లకు తెలియజేసెను. 

మారుక్ 15:47 => మగద్లేనే మరియయు యోసే తలిల్యైన మరియయు ఆయన యుంచబడిన చోటు 

చూచిరి. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

యోహాను 19:25 => ఆయన తలిల్యు, ఆయన తలిల్ సహోదరియు, కోల్పా భారయ్యైన మరియయు, 

మగద్లేనే మరియయు యేసు సిలువయొదద్ నిలుచుండిరి. 
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మతత్యి 13:55 => ఇతడు వడల్వాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తలిల్పేరు మరియ కాదా? యాకోబు 

యోసేపు సీమోను యూదా యనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 20:21 => నీవేమి కోరుచునాన్వని ఆయన అడిగెను. అందుకామె నీ రాజయ్మందు ఈ నా 

యిదద్రు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ యెడమవైపునను కూరుచ్ండ సెలవిమమ్ని 

ఆయనతో అనెను. 

మతత్యి 10:3 => ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి; తోమా, సుంకరియైన మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు 

యాకోబు, తదద్యియను మారుపేరుగల లెబబ్యి; 

లూకా 8:2 => పండెర్ండుమంది శిషుయ్లును, అపవితార్తమ్లును వాయ్ధులును పోగొటట్బడిన కొందరు 

సతరీలును, అనగా ఏడు దయయ్ములు వదలిపోయిన మగద్లేనే అనబడిన మరియయు, హేరోదు యొకక్ 

గృహనిరావ్హకుడగు కూజా భారయ్యగు యోహనన్యు, సూసనన్యు ఆయనతో కూడ ఉండిరి. 

లూకా 23:49 => ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన సతరీలును 

దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి. 

వచనము 60 

తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి దావ్రమునకు పెదద్రాయి 

పొరిల్ంచి వెళిల్పోయెను. 

మారుక్ 15:42 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము, అనగా విశార్ంతిదినమునకు పూరవ్దినము 
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మారుక్ 15:43 => గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు 

వెళిల్ యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని 

రాజయ్ముకొరకు ఎదురుచూచువాడు. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

లూకా 23:51 => అతడు సజజ్నుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన 

పనికిని సమమ్తింపక దేవుని రాజయ్ముకొరకు కనిపెటుట్చుండినవాడు. 

యోహాను 19:38 => అటుతరువాత, యూదుల భయమువలన రహసయ్ముగా యేసు శిషుయ్డైన 

అరిమతయియ యోసేపు, తాను యేసు దేహమును తీసికొనిపోవుటకు పిలాతునొదద్ సెలవడిగెను. 

పిలాతు సెలవిచెచ్ను గనుక అతడు వచిచ్ యేసు దేహమును తీసికొనిపోయెను 

యోహాను 19:39 => మొదట రాతిర్వేళ ఆయనయొదద్కు వచిచ్న నీకొదేముకూడ బోళముతో కలిపిన 

అగరు రమారమి నూట ఏబది సేరల్ యెతుత్ తెచెచ్ను. 

యోహాను 19:40 => అంతట వారు యేసు దేహమును ఎతిత్కొని వచిచ్, యూదులు పాతిపెటుట్ 

మరాయ్ద చొపుప్న ఆ సుగంధదర్వయ్ములు దానికి పూసి నారబటట్లు చుటిట్రి. 

యోహాను 19:41 => ఆయనను సిలువవేసిన సథ్లములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును 

ఎపుప్డును ఉంచబడని కొర్తత్సమాధి యొకటి యుండెను. 

యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 

1 సమూయేలు 1:1 => ఎఫార్యిము మనయ్మందు రామతయిమోస్ఫీము పటట్ణపువాడు ఒకడుండెను; 

అతని పేరు ఎలాక్నా. అతడు ఎఫార్యీమీయుడైన సూపునకు పుటిట్న తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు 

జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 

1 సమూయేలు 7:17 => మరియు అతని యిలుల్ రామాలో నుండినందున అచచ్టికి తిరిగివచిచ్ 

అచచ్టకూడను నాయ్యము తీరుచ్చుండెను, మరియు అతడు అకక్డ యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము 

కటెట్ను. 

యెహోషువ 18:25 => గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 
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యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

మారుక్ 6:29 => యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో 

ఉంచిరి. 

యోహాను 12:7 => కాబటిట్ యేసు ననున్ పాతిపెటుట్ దినమునకు ఆమెను దీని నుంచుకొననియుయ్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29 => వారు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరిచ్న 

తరువాత ఆయనను మార్నుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెటిట్రి. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

1 తిమోతి 6:17 => ఇహమందు ధనవంతులైనవారు గరివ్షుట్లు కాక, అసిథ్రమైన ధనమునందు 

నమిమ్కయుంచక, సుఖముగా అనుభవించుటకు సమసత్మును మనకు ధారాళముగ దయచేయు 

దేవునియందే నమిమ్కయుంచుడని ఆజాఞ్పించుము. 

వచనము 61 

మగద్లేనే మరియయు, వేరొక మరి యయు, అకక్డనే సమాధికి ఎదురుగాకూరుచ్ండియుండిరి. 

మారుక్ 15:44 => పిలాతు ఆయన ఇంతలోనే చనిపోయెనా అని ఆశచ్రయ్పడి యొక శతాధిపతిని 

తనయొదద్కు పిలిపించి ఆయన ఇంతలోనే చనిపోయెనా అని అతనినడిగెను. 

మారుక్ 15:45 => శతాధిపతివలన సంగతి తెలిసికొని, యోసేపునకు ఆ శవము నపప్గించెను. 

మారుక్ 15:46 => అతడు నారబటట్ కొని, ఆయనను దింపి, ఆ బటట్తో చుటిట్, బండలో తొలిపించిన 

సమాధియందు ఆయనను పెటిట్ ఆ సమాధి దావ్రమునకు రాయి పొరిల్ంచెను. 

లూకా 23:52 => అతడు పిలాతు నొదద్కు వెళిల్, యేసు దేహము (తనకిమమ్ని) అడుగుకొని 

లూకా 23:53 => దానిని కిర్ందికి దించి, సనన్పు నారబటట్తో చుటిట్, తొలిచిన రాతి సమాధిలో 

ఉంచెను. అందులో ఎవడును అంతకు మునుపెపుప్డును ఉంచబడలేదు. 
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యెషయా 26:19 => మృతులైన నీవారు బర్దుకుదురు నావారి శవములు సజీవములగును మంటిలో 

పడియునన్వారలారా, మేలొక్ని ఉతస్ హించుడి. నీ మంచు పర్కాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని 

పేర్తలను సజీవులనుగా చేయును.  

మతత్యి 14:12 => అంతట యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి పాతిపెటిట్ 

యేసునొదద్కు వచిచ్ తెలియజేసిరి. 

మారుక్ 15:45 => శతాధిపతివలన సంగతి తెలిసికొని, యోసేపునకు ఆ శవము నపప్గించెను. 

లూకా 23:50 => అరిమతయియ అను యూదుల పటట్ణపు సభుయ్డైన యోసేపు అను ఒకడుండెను. 

వచనము 62 

మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును 

పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మారుక్ 15:46 => అతడు నారబటట్ కొని, ఆయనను దింపి, ఆ బటట్తో చుటిట్, బండలో తొలిపించిన 

సమాధియందు ఆయనను పెటిట్ ఆ సమాధి దావ్రమునకు రాయి పొరిల్ంచెను. 

లూకా 23:53 => దానిని కిర్ందికి దించి, సనన్పు నారబటట్తో చుటిట్, తొలిచిన రాతి సమాధిలో 

ఉంచెను. అందులో ఎవడును అంతకు మునుపెపుప్డును ఉంచబడలేదు. 

వచనము 63 

అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత నేను లేచెదనని చెపిప్నది 

మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

యెషయా 53:9 => అతడు మరణమైనపుప్డు భకిత్హీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను 

ధనవంతునియొదద్ అతడు ఉంచబడెను నిశచ్యముగా అతడు అనాయ్యమేమియు చేయలేదు అతని 

నోట ఏ కపటమును లేదు. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళిల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 
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మతత్యి 28:2 => ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద 

కూరుచ్ండెను; అపుప్డు మహా భూకంపము కలిగెను. 

మారుక్ 16:3 => సమాధి దావ్రమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొరిల్ంచునని ఒకరితో 

ఒకరు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 16:4 => వారు వచిచ్ కనున్లెతిత్ చూడగా, రాయి పొరిల్ంపబడియుండుట చూచిరి. ఆ రాయి 

యెంతో పెదద్ది. 

లూకా 24:2 => సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింపబడి యుండుట చూచి లోపలికి వెళిల్రి 

గాని  

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

ఆదికాండము 50:5 => నా తండిర్ నాచేత పర్మాణము చేయించి ఇదిగో నేను చనిపోవుచునాన్ను, 

కనానులో నా నిమితత్ము సమాధి తర్వివ్ంచితిని గదా, అందులోనే ననున్ పాతిపెటట్వలెనని చెపెప్ను. 

కాబటిట్ సెలవైతే నేనకక్డికి వెళిల్ నా తండిర్ని పాతిపెటిట్ మరల వచెచ్దనని చెపుప్డనెను. 

యెషయా 22:16 => ఇకక్డ నీ కేమి పని? ఇకక్డ నీ కెవరునాన్రు? నీవికక్డ సమాధిని 

తొలిపించుకొననేల? ఎతత్యినసథ్లమున సమాధిని తొలిపించుకొనుచునాన్డు శిలలో తనకు నివాసము 

తొలిపించుకొనుచునాన్డు 

విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

మారుక్ 15:46 => అతడు నారబటట్ కొని, ఆయనను దింపి, ఆ బటట్తో చుటిట్, బండలో తొలిపించిన 

సమాధియందు ఆయనను పెటిట్ ఆ సమాధి దావ్రమునకు రాయి పొరిల్ంచెను. 

లూకా 23:53 => దానిని కిర్ందికి దించి, సనన్పు నారబటట్తో చుటిట్, తొలిచిన రాతి సమాధిలో 

ఉంచెను. అందులో ఎవడును అంతకు మునుపెపుప్డును ఉంచబడలేదు. 
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యోహాను 11:38 => యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొదద్కు వచెచ్ను. అది యొక 

గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెటిట్యుండెను. 

యోహాను 19:41 => ఆయనను సిలువవేసిన సథ్లములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును 

ఎపుప్డును ఉంచబడని కొర్తత్సమాధి యొకటి యుండెను. 

వచనము 64 

కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని 

ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; అపుప్డు మొదటి 

వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:56 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి 

యయు, జెబెదయి కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 

మతత్యి 28:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెలల్వారుచుండగా 

మగద్లేనే మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచిచ్రి. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మారుక్ 15:47 => మగద్లేనే మరియయు యోసే తలిల్యైన మరియయు ఆయన యుంచబడిన చోటు 

చూచిరి. 

లూకా 23:49 => ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబడించిన సతరీలును 

దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి. 

లూకా 23:55 => అపుప్డు గలిలయనుండి ఆయనతో కూడ వచిచ్న సతరీలు వెంట వెళిల్ ఆ సమాధిని, 

ఆయన దేహము ఏలాగుంచబడెనో చూచి  

వచనము 65 

అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళిల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు సమాధిని భదర్ము 

చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 
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మతత్యి 26:17 => పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిషుయ్లు యేసునొదద్కు వచిచ్ 

పసాక్ను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎకక్డ సిదధ్పరచగోరుచునాన్వని అడిగిరి. 

మారుక్ 15:42 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము, అనగా విశార్ంతిదినమునకు పూరవ్దినము 

లూకా 23:54 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము; విశార్ంతి దినారంభము కావచెచ్ను. 

లూకా 23:55 => అపుప్డు గలిలయనుండి ఆయనతో కూడ వచిచ్న సతరీలు వెంట వెళిల్ ఆ సమాధిని, 

ఆయన దేహము ఏలాగుంచబడెనో చూచి  

లూకా 23:56 => తిరిగివెళిల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 

యోహాను 19:14 => ఆ దినము పసాక్ను సిదధ్పరచు దినము; అపుప్డు ఉదయము ఆరు గంటలు 

కావచెచ్ను. అతడు ఇదిగో మీ రాజు అని యూదులతో చెపప్గా 

యోహాను 19:42 => ఆ సమాధి సమీపములో ఉండెను గనుక ఆ దినము యూదులు సిదధ్పరచు 

దినమైనందున వారు అందులో యేసును పెటిట్రి. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 
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కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

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. 

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 83:4 => వారు ఇశార్యేలను పేరు ఇకను జాఞ్పకము రాకపోవునటుల్ జనముగా నుండకుండ 

వారిని సంహరించుదము రండని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

మతత్యి 16:1 => అపుప్డు పరిసయుయ్లును సదూద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను శోధించుటకు 

ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను తమకు చూపుమని ఆయనను అడుగగా ఆయన ఇటల్నెను 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 19:31 => ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము; మరుసటి విశార్ంతిదినము మహాదినము గనుక 

ఆ దేహములు విశార్ంతిదినమున సిలువమీద ఉండకుండునటుల్, వారి కాళుల్ విరుగగొటిట్ంచి వారిని 

తీసివేయించుమని యూదులు పిలాతును అడిగిరి. 

యోహాను 19:34 => సైనికులలో ఒకడు ఈటెతో ఆయన పర్కక్ను పొడిచెను, వెంటనే రకత్మును 

నీళుల్ను కారెను. 
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వచనము 66 

వారు వెళిల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము చేసిరి. 

లూకా 23:2 => ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ పేర్రేపించుచు, కైసరునకు పనిన్యయ్వదద్నియు, 

తానే కీర్సత్ను ఒక రాజుననియు చెపప్గా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.  

యోహాను 7:12 => మరియు జనసమూహములలో ఆయననుగూరిచ్ గొపప్ సణుగు పుటెట్ను; 

కొందరాయన మంచివాడనిరి; మరికొందరు కాడు, ఆయన జనులను మోసపుచుచ్వాడనిరి; 

యోహాను 7:47 => అందుకు పరిసయుయ్లు మీరుకూడ మోసపోతిరా? 

2 కొరిందీయులకు 6:8 => ఘనతా ఘనతలవలనను సుకీరిత్ దుషీక్రుత్లవలనను దేవుని 

పరిచారకులమై యుండి అనిన్ సిథ్తులలో మముమ్ను మేమే మెపిప్ంచుకొనుచునాన్ము. 

మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 26:61 => తుదకు ఇదద్రు మనుషుయ్లు వచిచ్ వీడు దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు 

దినములలో దానిని కటట్గలనని చెపెప్ననిరి. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 10:34 => వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను 

కొటిట్ చంపెదరు; మూడు దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 
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లూకా 9:22 => మనుషయ్కుమారుడు బహు శర్మలు పొంది, పెదద్ల చేతను పర్ధానయాజకుల చేతను 

శాసుత్ర్ల చేతను విసరిజ్ంపబడి, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట అగతయ్మని చెపెప్ను. 

లూకా 18:33 => ఆయనను కొరడాలతో కొటిట్ చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల 

లేచునని చెపెప్ను. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషు ఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 9:5 => మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ 

కారయ్ము జరిగించుననెను. 

1 సమూయేలు 30:12 => వాడు భోజనము చేసిన తరువాత వాని పార్ణము తెపప్రిలల్గా  

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 41:8 => కుదురని రోగము వానికి సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి 

లేవడని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 59:12 => వారి పెదవుల మాటలనుబటిట్యు వారి నోటి పాపమునుబటిట్యు వారు పలుకు 

శాపములనుబటిట్యు అబదధ్ములనుబటిట్యు వారు తమ గరవ్ములో చికుక్బడుదురుగాక.  

కీరత్నలు 69:12 => గుమమ్ములలో కూరుచ్ండువారు ననున్గూరిచ్ మాటలాడుకొందురు 

తార్గుబోతులు ననున్గూరిచ్ పాటలు పాడుదురు. 

కీరత్నలు 119:42 => అపుప్డు ననున్ నిందించువారికి నేను ఉతత్రమీయగలను ఏలయనగా నీమాట 

నముమ్కొనియునాన్ను. 
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సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

యెషయా 53 :3 => అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుషుయ్లవలన 

విసరిజ్ంపబడినవాడును వయ్సనాకార్ంతుడుగాను వాయ్ధి ననుభవించినవాడుగాను మనుషుయ్లు 

చూడనొలల్నివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని 

ఎనిన్కచేయకపోతివిు.  

యిరిమ్యా 29:27 => అనాతోతీయుడైన యిరీమ్యాను నీవేల గదిద్ంపకపోతివి? 

దానియేలు 3:19 => అందుకు నెబుకదెన్జరు అతాయ్గర్హము నొందినందున షదర్కు, మేషాకు, 

అబేదెన్గోయను వారి విషయములో ఆయన ముఖము వికారమాయెను గనుక గుండము ఎపప్టికనన్ 

ఏడంతలు వేడిమిగా చేయుమని యాజఞ్ ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 15:32 => అంతట యేసు తన శిషుయ్లను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి 

నాయొదద్ నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; వారు 

మారగ్ములో మూరచ్పోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనసుస్ లేదని 

వారితో చెపప్గా 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మతత్యి 28:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు 

పండుకొనిన సథ్లము చూచి 

మారుక్ 9:9 => వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి 

లేచినపుప్డే గాని, అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి 

ఆజాఞ్పించెను. 
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లూకా 2:34 => సుమెయోను వారిని దీవించి ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడునటుల్, 

ఇశార్యేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాసప్దమైన గురుతుగా ఈయన 

నియమింపబడియునాన్డు; 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24 => మరణము ఆయనను బంధించి యుంచుట అసాధయ్ము గనుక 

దేవుడు మరణ వేదనలు తొలగించి ఆయనను లేపెను. 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:23 => వారు చాల దెబబ్లు కొటిట్ వారిని చెరసాలలో వేసి భదర్ముగా 

కనిపెటట్వలెనని చెరసాల నాయకునికాజాఞ్పించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

యాకోబు 2:7 => మీకు పెటట్బడిన శేర్షఠ్మైన నామమును దూషించువారు వీరే గదా? 
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వచనము 1 

విశార్ంతిదినము గడచిపోయిన తరువాత ఆదివారమున, తెలల్వారుచుండగా మగద్లేనే మరియయు 

వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచిచ్రి. 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 

మతత్యి 12:45 => అందుచేత ఆ మనుషుయ్ని కడపటి సిథ్తి మొదటి సిథ్తికంటె చెడ డ్దగును. ఆలాగే 

యీ దుషట్తరమువారికిని సంభవించుననెను. 

నిరగ్మకాండము 9:5 => మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ 

కారయ్ము జరిగించుననెను. 

ఎసేత్రు 5:1 => మూడవ దినమందు ఎసేత్రు రాజభూషణములు ధరించుకొని, రాజునగరు యొకక్ 

ఆవరణములో రాజు సనిన్ధికి వెళిల్ నిలిచెను. రాజనగరు దావ్రమునకు ఎదురుగానునన్ 

రాజావరణములో తన రాజాసనముమీద రాజు కూరుచ్నియుండెను. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 41:8 => కుదురని రోగము వానికి సంభవించియునన్ది వాడు ఈ పడక విడిచి తిరిగి 

లేవడని చెపుప్కొనుచునాన్రు. 

సామెతలు 19:21 => నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుటుట్ను యెహోవా యొకక్ 

తీరామ్నమే సిథ్రము. 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

లూకా 2:46 => మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధయ్ కూరుచ్ండి, 

వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని పర్శన్లడుగుచు ఉండగా చూచిరి. 
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యోహాను 19:41 => ఆయనను సిలువవేసిన సథ్లములో ఒక తోట యుండెను; ఆ తోటలో ఎవడును 

ఎపుప్డును ఉంచబడని కొర్తత్సమాధి యొకటి యుండెను. 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:4 => అతనిని పటుట్కొని చెరసాలలో వేయించి, పసాక్ పండుగైన పిమమ్ట 

పర్జలయొదద్కు అతని తేవలెనని ఉదేద్శించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుషట్యముల 

సైనికులకు అతనిని అపప్గించెను 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

వచనము 2 

ఇదిగో పర్భువు దూత పరలోకమునుండి దిగివచిచ్, రాయి పొరిల్ంచి దానిమీద కూరుచ్ండెను; అపుప్డు 

మహా భూకంపము కలిగెను. 

మతత్యి 28:11 => వారు వెళుల్చుండగా కావలివారిలో కొందరు పటట్ణములోనికి వచిచ్ జరిగిన 

సంగతులనిన్టిని పర్ధానయాజకులతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:12 => కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 

మతత్యి 28:13 => మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని 

ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 
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మతత్యి 28:14 => ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు 

తొందరకలుగకుండ చేతుమని చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:15 => అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ 

మాట యూదులలో వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

కీరత్నలు 76:10 => నరుల ఆగర్హము నినున్ సుత్తించును ఆగర్హ శేషమును నీవు ధరించుకొందువు. 

సామెతలు 21:30 => యెహోవాకు విరోధమైన జాఞ్నమైనను వివేచనయైనను ఆలోచనయైనను 

నిలువదు. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

వచనము 3 

ఆ దూత సవ్రూపము మెరుపువలె నుండెను, అతని వసత్రము హిమమంత తెలల్గా ఉండెను. 

దానియేలు 6:17 => వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ ఆ గుహ దావ్రమున వేసి దాని మూసిరి; 

మరియు దానియేలునుగూరిచ్ రాజు యొకక్ తీరామ్నము మారునేమోయని, రాజు ముదర్ను అతని 

యధికారుల ముదర్ను వేసి దాని ముదిర్ంచిరి. 

2 తిమోతి 2:19 => అయినను దేవుని యొకక్ సిథ్రమైన పునాది నిలుకడగా ఉనన్ది. పర్భువు 

తనవారిని ఎరుగును అనునదియు పర్భువు నామమును ఒపుప్కొను పర్తివాడును దురీన్తినుండి 

తొలగిపోవలెను అనునది 

ఆదికాండము 22:9 => ఆలాగు వారిదద్రు కూడి వెళిల్ దేవుడు అతనితో చెపిప్నచోటికి వచిచ్నపుప్డు 

అబార్హాము అకక్డ బలిపీఠమును కటిట్ కటెట్లు చకక్గా పేరిచ్ తన కుమారుడగు ఇసాస్కును బంధించి ఆ 

పీఠముపైనునన్ కటెట్లమీద ఉంచెను. 

లేవీయకాండము 1:15 => యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి 

బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. 

యెహోషువ 10:18 => యెహోషువ ఆ గుహ దావ్రమున కడ డ్ముగా గొపప్ రాళల్ను దొరిల్ంచి వారిని 

కాచుటకు మనుషుయ్లను ఉంచుడి. 
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విలాపవాకయ్ములు 3:53 => వారు చెరసాలలో నా పార్ణము తీసివేసిరి నాపైన రాయియుంచిరి 

మతత్యి 27:60 => తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి 

దావ్రమునకు పెదద్రాయి పొరిల్ంచి వెళిల్పోయెను. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మతత్యి 28:11 => వారు వెళుల్చుండగా కావలివారిలో కొందరు పటట్ణములోనికి వచిచ్ జరిగిన 

సంగతులనిన్టిని పర్ధానయాజకులతో చెపిప్రి. 

యోహాను 11:38 => యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొదద్కు వచెచ్ను. అది యొక 

గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెటిట్యుండెను. 

పర్కటన 20:3 => ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు గడచువరకు ఇక జనములను మోసపరచకుండునటుల్ 

అగాధమును మూసి దానికి ముదర్ వేసెను ; అటుపిమమ్ట వాడు కొంచెము కాలము 

విడిచిపెటట్బడవలెను. 

వచనము 4 

అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

యెహెజేక్లు 20:21 => అయినను ఆ జనులు సహా నా మీద తిరుగబడి, తామనుసరించి 

బర్దుకవలెనని నేనిచిచ్న నా కటట్డలను అనుసరింపకయు, నా విధులను గైకొనకయు, నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను అపవితర్పరచిరి గనుక, వారు అరణయ్ములో ఉండగానే నేను నా 

రౌదార్గిన్ వారిమీద కుమమ్రించి నా కోపము వారిమీద తీరుచ్కొందునని యనుకొంటిని.  

సంఖాయ్కాండము 28:18 => మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు 

మారుక్ 16:1 => విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన 

మరియయు సలోమేయు వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

మారుక్ 16:2 => వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూరోయ్దయమైనపుప్డు 

సమాధియొదద్కు వచుచ్చుండగా,  
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లూకా 23:56 => తిరిగివెళిల్, సుగంధ దర్వయ్ములను పరిమళ తైలములను సిదధ్పరచి, ఆజఞ్చొపుప్న 

విశార్ంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి. 

లూకా 24:1 => ఆదివారమున తెలల్వారుచుండగా (ఆ సతరీలు) తాము సిదధ్పరచిన సుగంధ 

దర్వయ్ములను తీసికొని సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళిల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

యోహాను 20:2 => గనుక ఆమె పరుగెతిత్కొని సీమోను పేతురునొదద్కును యేసు పేర్మించిన ఆ 

మరియొక శిషుయ్నియొదద్కును వచిచ్ పర్భువును సమాధిలోనుండి యెతిత్కొనిపోయిరి, ఆయనను ఎకక్డ 

ఉంచిరో యెరుగమని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:3 => కాబటిట్ పేతురును ఆ శిషుయ్డును బయలుదేరి సమాధియొదద్కు వచిచ్రి. 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

యోహాను 20:5 => వంగి నారబటట్లు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో 

పర్వేశింపలేదు. 

యోహాను 20:6 => అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచిచ్, సమాధిలో పర్వేశించి, 

యోహాను 20:7 => నారబటట్లు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బటట్లయొదద్ 

ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుటిట్పెటిట్ యుండుటయు చూచెను. 

యోహాను 20:8 => అపుప్డు మొదట సమాధియొదద్కు వచిచ్న ఆ శిషుయ్డు లోపలికిపోయి చూచి 

నమెమ్ను. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  

యోహాను 20:10 => అంతట ఆ శిషుయ్లు తిరిగి తమవారియొదద్కు వెళిల్పోయిరి. 
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మతత్యి 27:56 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరి 

యయు, జెబెదయి కుమారుల తలిల్యు ఉండిరి. 

మతత్యి 27:61 => మగద్లేనే మరియయు, వేరొక మరి యయు, అకక్డనే సమాధికి 

ఎదురుగాకూరుచ్ండియుండిరి. 

లేవీయకాండము 9:1 => ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

యెహోషువ 6:15 => ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి యేడు మారులు ఆ 

పర్కారముగానే పటట్ణము చుటుట్ తిరిగిరి; ఆ దినమున మాతర్మే వారు ఏడు మారులు పటట్ణము చుటుట్ 

తిరిగిరి 

కీరత్నలు 118:24 => ఇది యెహోవా ఏరాప్టు చేసిన దినము దీనియందు మనము ఉతస్హించి 

సంతోషించెదము. 

దానియేలు 6:19 => తెలల్వారుజామున రాజు వేగిరమే లేచి సింహముల గుహ దగగ్రకు 

తవ్రపడిపోయెను. 

మారుక్ 15:40 => వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన 

మరియయు, సలోమేయు ఉండిరి. 

మారుక్ 15:47 => మగద్లేనే మరియయు యోసే తలిల్యైన మరియయు ఆయన యుంచబడిన చోటు 

చూచిరి. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 

వచనము 5 
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దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెదకుచునాన్రని నాకు 

తెలియును; 

మతత్యి 27:51 => అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను; భూమి 

వణకెను; బండలు బదద్లాయెను; 

మతత్యి 27:52 => సమాధులు తెరవబడెను; నిదిర్ంచిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు లేచెను. 

మతత్యి 27:53 => వారు సమాధులలోనుండి బయటికి వచిచ్ ఆయన లేచిన తరువాత పరిశుదధ్ 

పటట్ణములో పర్వేశించి అనేకులకు అగపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:26 => అపుప్డు అకసామ్తుత్గా మహా భూకంపము కలిగెను, చెరసాల 

పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులనిన్యు తెరచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. 

పర్కటన 11:19 => మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధన 

మందసము ఆయన ఆలయములో కనబడెను. అపుప్డు మెరుపులును ధవ్నులును ఉరుములును 

భూకంపమును గొపప్ వడగండుల్ను పుటెట్ను. 

మారుక్ 16:3 => సమాధి దావ్రమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొరిల్ంచునని ఒకరితో 

ఒకరు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 16:4 => వారు వచిచ్ కనున్లెతిత్ చూడగా, రాయి పొరిల్ంపబడియుండుట చూచిరి. ఆ రాయి 

యెంతో పెదద్ది. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

లూకా 24:2 => సమాధిముందర ఉండిన రాయి దొరలింపబడి యుండుట చూచి లోపలికి వెళిల్రి 

గాని  

లూకా 24:3 => పర్భువైన యేసు దేహము వారికి కనబడలేదు. 

లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 
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లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

యోహాను 20:1 => ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉనన్పుప్డు మగద్లేనే మరియ పెందలకడ 

సమాధియొదద్కు వచిచ్, సమాధిమీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.  

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

యోహాను 20:13 => వారు అమామ్, యెందుకు ఏడుచ్చునాన్వని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా 

పర్భువును ఎవరో యెతిత్కొనిపోయిరి; ఆయనను ఎకక్డ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెపెప్ను. 

1 తిమోతి 3:16 => నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్నిగూరిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది; ఆయన 

సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను. ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను దేవదూతలకు 

కనబడెను రక్షకుడని జనములలో పర్కటింపబడెను లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై 

తేజోమయుడయెయ్ను. 

1 పేతురు 1:12 => పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుదాధ్తమ్వలన మీకు సువారత్ పర్కటించిన 

వారిదావ్రా మీకిపుప్డు తెలుపబడిన యీ సంగతుల విషయమై, తమ కొరకు కాదు గాని మీకొరకే 

తాము పరిచరయ్ చేసిరను సంగతి వారికి బయలుపరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కారయ్ములను 

తొంగిచూడగోరుచునాన్రు. 

2 సమూయేలు 22:8 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరమండలపు పునాదులు వణకెను 

ఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను. 

1 రాజులు 19:11 => అందుకాయన నీవు పోయి పరవ్తముమీద యెహోవా సముఖమందు 

నిలిచియుండుమని సెలవిచెచ్ను. అంతట యెహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి 

లేచెను, యెహోవా భయమునకు పరవ్తములు బదద్లాయెను; శిలలు ఛినాన్ భినన్ములాయెను గాని 

యెహోవా ఆ గాలి దెబబ్యందు పర్తయ్క్షము కాలేదు. గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగెను 

గాని ఆ భూకంపమునందు యెహోవా పర్తయ్క్షము కాలేదు. 
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యోబు 37:1 => దీనినిబటిట్ నా హృదయము వణకుచునన్ది దాని సథ్లములోనుండి అది 

కదలింపబడుచునన్ది. 

కీరత్నలు 18:7 => అపుప్డు భూమి కంపించి అదిరెను పరవ్తముల పునాదులు వణకెను ఆయన 

కోపింపగా అవి కంపించెను. 

కీరత్నలు 21:11 => వారు నీకు కీడు చేయవలెనని ఉదేద్శించిరి దురుపాయము పనిన్రి కాని దానిని 

కొనసాగింప లేకపోయిరి. 

కీరత్నలు 57:3 => ఆయన ఆకాశమునుండి ఆజఞ్ ఇచిచ్ ననున్ రకిష్ంచును ననున్ మింగగోరువారు 

దూషణలు పలుకునపుప్డు దేవుడు తన కృపాసతయ్ములను పంపును.(సెలా.) 

కీరత్నలు 77:18 => నీ ఉరుముల ధవ్ని సుడిగాలిలో మోర్గెను మెరుపులు లోకమును 

పర్కాశింపజేసెను భూమి వణకి కంపించెను. 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

యెషయా 8:12 => ఈ పర్జలు బందుకటుట్ అని చెపుప్నదంతయు బందుకటుట్ అనుకొనకుడి వారు 

భయపడుదానికి భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి. 

నహూము 1:5 => ఆయనకు భయపడి పరవ్తములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన 

యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు. 

మతత్యి 4:11 => అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచిచ్ ఆయనకు 

పరిచరయ్ చేసిరి. 

మతత్యి 27:60 => తాను రాతిలో తొలిపించుకొనిన కొర్తత్ సమాధిలో దానిని ఉంచి, సమాధి 

దావ్రమునకు పెదద్రాయి పొరిల్ంచి వెళిల్పోయెను. 

మారుక్ 15:46 => అతడు నారబటట్ కొని, ఆయనను దింపి, ఆ బటట్తో చుటిట్, బండలో తొలిపించిన 

సమాధియందు ఆయనను పెటిట్ ఆ సమాధి దావ్రమునకు రాయి పొరిల్ంచెను. 

మారుక్ 16:4 => వారు వచిచ్ కనున్లెతిత్ చూడగా, రాయి పొరిల్ంపబడియుండుట చూచిరి. ఆ రాయి 

యెంతో పెదద్ది. 
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లూకా 24:4 => ఇందునుగూరిచ్ వారికేమియు తోచకయుండగా, పర్కాశమానమైన వసత్రములు 

ధరించిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:15 => మీరు జీవాధిపతిని చంపితిరి గాని దేవుడు ఆయనను 

మృతులలోనుండి లేపెను; అందుకు మేము సాకుష్లము. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:40 => దేవుడాయనను మూడవ దినమున లేపి 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

పర్కటన 6:12 => ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను చూడగా పెదద్ భూకంపము కలిగెను. 

సూరుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను, చందర్బింబమంతయు రకత్వరణ్మాయెను, 

వచనము 6 

ఆయన ఇకక్డ లేడు; తాను చెపిప్నటే ట్ ఆయన లేచియునాన్డు; రండి పర్భువు పండుకొనిన సథ్లము 

చూచి 

మతత్యి 17:2 => ఆయన ముఖము సూరుయ్నివలె పర్కాశించెను; ఆయన వసత్రములు వెలుగువలె 

తెలల్నివాయెను. 

కీరత్నలు 104:4 => వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగిన్జావ్లలను2 తనకు పరిచారకులుగాను 

ఆయన చేసికొనియునాన్డు. 

యెహెజేక్లు 1:4 => నేను చూడగా ఉతత్ర దికుక్నుండి తుపాను వచుచ్చుండెను; మరియు గొపప్ 

మేఘమును గోళమువలె గుండర్ముగా ఉనన్ అగిన్యు కనబడెను , కాంతిదానిచుటుట్ 

ఆవరించియుండెను; ఆ అగిన్లోనుండి కరగబడినదై పర్జవ్లించుచునన్ యపరంజివంటిదొకటి 

కనబడెను. 

యెహెజేక్లు 1:5 => దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి 

రూపము మానవ సవ్రూపము వంటిది. 
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యెహెజేక్లు 1:6 => ఒకొక్కక్ దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెకక్ లును గలవు. 

యెహెజేక్లు 1:7 => వాటి కాళుల్ చకక్గా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళుల్ పెయయ్కాళల్వలె ఉండెను, 

అవి తళతళలాడు ఇతత్డివలె ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:8 => వాటి నాలుగు పర్కక్లరెకక్ల కిర్ంద మానవ హసత్ములవంటి హసత్ములుండెను, 

నాలుగింటికిని ముఖములును రెకక్లును ఉండెను. 

యెహెజేక్లు 1:9 => వాటి రెకక్లు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవనిన్యు 

చకక్గా నెదుటికి పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:10 => ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, 

కుడిపారశ్వ్పు రూపములు సింహముఖము వంటివి. యెడమపారశ్వ్పు ముఖములు ఎదుద్ముఖము 

వంటివి. నాలుగింటికి పకిష్రాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు. 

యెహెజేక్లు 1:11 => వాటి ముఖములును రెకక్లును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒకొక్క జీవి రెకక్లలో 

ఒక రెకక్ రెండవ జతలో ఒకదానితో కలిసియుండెను; ఒకొక్క జత రెకక్లు వాటి దేహములను 

కపెప్ను. 

యెహెజేక్లు 1:12 => అవనిన్యు చకక్గా ఎదుటికి పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక ఆతమ్ యే 

వైపునకు పోవుచుండునో ఆ వైపునకే పోవుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

యెహెజేక్లు 1:14 => మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగుచుండెను. 

దానియేలు 10:5 => నేను కనున్లెతిత్ చూడగా, నారబటట్లు ధరించుకొనన్ యొకడు కనబడెను, అతడు 

నడుమున మేలిమి బంగారు నడికటుట్ కటుట్కొనియుండెను. 

దానియేలు 10:6 => అతని శరీరము రకత్వరణ్పు రాతివంటిది, అతని ముఖము మెరుపువలె ఉండెను, 

అతని కనున్లు జావ్లామయమైన దీపములను, అతని భుజములును పాదములును తళతళలాడు 

ఇతత్డిని పోలియుండెను. అతని మాటల ధవ్ని నరసమూహపు కంఠధవ్నివలె ఉండెను 
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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 ఖడగ్మొకటి బయలువెడలుచుండెను; ఆయన ముఖము మహా తేజసుస్తో 

పర్కాశించుచునన్ సూరుయ్నివలె ఉండెను. 

పర్కటన 10:1 => బలిషు ఠ్డైన వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట చూచితిని. ఆయన 

మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్మీద ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము 

సూరయ్బింబమువలెను ఆయన పాదములు అగిన్సత్ంభములవలెను ఉండెను. 

పర్కటన 18:1 => అటుతరువాత మహాధికారముగల వేరొక దూత పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట 

చూచితిని. అతని మహిమచేత భూమి పర్కాశించెను. 

మారుక్ 9:3 => అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; 

లోకమందు ఏ చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

మారుక్ 16:5 => అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ 

యొక పడుచువాడు కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10 => ఆయన వెళుల్చుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచుచుండిరి. 

ఇదిగో తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనిన యిదద్రు మనుషుయ్లు వారియొదద్ నిలిచి 

పర్కటన 3:4 => అయితే తమ వసత్రములను అపవితర్పరచుకొనని కొందరు సారీద్స లో నీయొదద్ 

ఉనాన్రు. వారు అరు హ్లు గనుక తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొని నాతో కూడ సంచరించెదరు. 

పర్కటన 3:5 => జయించువాడు ఆలాగున తెలల్ని వసత్రములు ధరించుకొనును; జీవగర్ంథములోనుండి 

అతని పేరెంతమాతర్మును తుడుపుపెటట్క, నాతండిర్ యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని 

పేరు ఒపుప్కొందును. 

Page  of 3779 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

కీరత్నలు 97:4 => ఆయన మెరుపులు లోకమును పర్కాశింపజేయుచునన్వి భూమి దాని చూచి 

కంపించుచునన్ది. 

పరమగీతము 5:15 => అతని కాళుల్ మేలిమిబంగారు మటల్యందు నిలిపిన చలువరాతి 

సత్ంభములవలె ఉనన్వి. అతని వైఖరి లెబానోను పరవ్తతులయ్ము అది దేవదారు వృక్షములంత 

పర్సిదధ్ము 

యెహెజేక్లు 1:13 => ఆ జీవుల రూపములు మండుచునన్ నిపుప్లతోను దివిటీలతోను 

సమానములు; ఆ అగిన్ జీవుల మధయ్ను ఇటు అటు వాయ్పించెను, ఆ అగిన్ అతికాంతిగా ఉండెను, 

అగిన్లోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను. 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

యోహాను 20:12 => తెలల్ని వసత్రములు ధరించిన యిదద్రు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన 

సథ్లములో తలవైపున ఒకడును కాళల్వైపున ఒకడును కూరుచ్ండుట కనబడెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:30 => అందుకు కొరేన్లి నాలుగు దినముల కిర్ందట పగలు 

మూడుగంటలు మొదలుకొని యీ వేళవరకు నేను ఇంట పార్రథ్న చేయుచుండగా పర్కాశమానమైన 

వసత్రములు ధరించిన వాడొకడు నా యెదుట నిలిచి 

రోమీయులకు 6:4 => కాబటిట్ తండిర్ మహిమవలన కీర్సుత్ మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, 

ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునటుల్, మనము బాపిత్సమ్మువలన 

మరణములో పాలుపొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెటట్బడితివిు.  

పర్కటన 19:14 => పరలోకమందునన్ సేనలు శుభర్మైన తెలల్ని నారబటట్లు ధరించుకొని తెలల్ని 

గుఱఱ్ము లెకిక్ ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. 
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వచనము 7 

తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు తెలియజేయుడి; ఇదిగో 

ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురు; ఇదిగో 

మీతో చెపిప్తిననెను. 

మతత్యి 28:11 => వారు వెళుల్చుండగా కావలివారిలో కొందరు పటట్ణములోనికి వచిచ్ జరిగిన 

సంగతులనిన్టిని పర్ధానయాజకులతో చెపిప్రి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళిల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళిల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

యోబు 4:14 => భయమును వణకును నాకు కలిగెను అందువలన నా యెముకలనిన్యు కదిలెను. 

కీరత్నలు 48:6 => వారచచ్టనుండగా వణకును పర్సవించు సతరీ వేదనయు వారిని పటెట్ను. 

దానియేలు 10:7 => దానియేలను నాకు ఈ దరశ్నము కలుగగా నాతోకూడనునన్ మనుషుయ్లు దాని 

చూడలేదు గాని మిగుల భయాకార్ంతులై దాగుకొన వలెనని పారిపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:3 => అతడు పర్యాణము చేయుచు దమసుక్ దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు, 

అకసామ్తుత్గా ఆకాశమునుండి యొక వెలుగు అతని చుటుట్ పర్కాశించెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4 => అపుప్డతడు నేలమీద పడి సౌలా, సౌలా, నీవేల ననున్ 

హింసించుచునాన్వని తనతో ఒక సవ్రము పలుకుట వినెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:5 => పర్భువా, నీవెవడవని అతడడుగగా ఆయన నేను నీవు 

హింసించుచునన్ యేసును; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6 => లేచి పటట్ణములోనికి వెళుల్ము, అకక్డ నీవు ఏమి చేయవలెనో అది 

నీకు తెలుపబడునని చెపెప్ను. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:7 => అతనితో పర్యాణము చేసిన మనుషుయ్లు ఆ సవ్రము వినిరిగాని 

యెవనిని చూడక మౌనులై నిలువబడిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:29 => అతడు దీపము తెమమ్నిచెపిప్ లోపలికి వచిచ్, వణకుచు 

పౌలుకును సీలకును సాగిలపడి 

పర్కటన 1:17 => నేనాయనను చూడగానే చచిచ్నవానివలె ఆయన పాదములయొదద్ పడితిని. ఆయన 

తన కుడిచేతిని నామీద ఉంచి నాతో ఇటల్నెను భయపడకుము;  

నాయ్యాధిపతులు 13:6 => ఆ సతరీ తన పెనిమిటియొదద్కు వచిచ్ దైవజనుడొకడు నాయొదద్కు వచెచ్ను; 

అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మికిక్లి భీకరముగా ఉండెను. అతడు ఎకక్డనుండి 

వచెచ్నో నేనడుగలేదు, అతడు తనపేరు నాతోచెపప్లేదు 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

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. 

వచనము 8 

వారు భయముతోను మహా ఆనందముతోను సమాధియొదద్నుండి తవ్రగా వెళిల్ ఆయన శిషుయ్లకు ఆ 

వరత్మానము తెలుప పరుగెతుత్చుండగా 

యెషయా 35:4 => తతత్రిలుల్ హృదయులతో ఇటల్నుడి భయపడక ధైరయ్ముగా ఉండుడి పర్తిదండన 

చేయుటకై మీ దేవుడు వచుచ్చునాన్డు పర్తిదండనను దేవుడు చేయదగిన పర్తికారమును ఆయన 

చేయును ఆయన వచిచ్ తానే మిముమ్ను రకిష్ంచును.  

యెషయా 41:10 => నీవు నా దాసుడవనియు నేను నినున్ ఉపేకిష్ంపక యేరప్రచుకొంటిననియు నేను 

నీతో చెపిప్యునాన్ను నీకు తోడైయునాన్ను భయపడకుము నేను నీ దేవుడనైయునాన్ను 
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దిగులుపడకుము నేను నినున్ బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా 

దకిష్ణహసత్ముతో నినున్ ఆదుకొందును. 

యెషయా 41:14 => పురుగువంటి యాకోబూ, సవ్లప్జనమగు ఇశార్యేలూ, భయపడకుడి నేను 

నీకు సహాయము చేయుచునాన్ను అని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు నీ విమోచకుడు ఇశార్యేలు 

పరిశుదధ్ దేవుడే. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

దానియేలు 10:19 => నీకు శుభమవును గాక, ధైరయ్ము తెచుచ్కొముమ్. ధైరయ్ము తెచుచ్కొమమ్ని నాతో 

చెపెప్ను. అతడు నాతో ఇటల్నగా నేను ధైరయ్ము తెచుచ్కొని నీవు ననున్ ధైరయ్పరచితివి గనుక నా 

యేలినవాడవైన నీవు ఆజఞ్ ఇమమ్ని చెపిప్తిని. 

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 1:12 => జెకరాయ్ అతని చూచి, తొందరపడి భయపడిన వాడాయెను. 

లూకా 1:13 => అపుప్డా దూత అతనితో జెకరాయ్ భయపడకుము; నీ పార్రథ్న వినబడినది, నీ 

భారయ్యైన ఎలీసబెతు నీకు కుమారుని కనును, అతనికి యోహాను అను పేరు పెటుట్దువు. 

లూకా 1:30 => దూత మరియా, భయపడకుము; దేవుని వలన నీవు కృపపొందితివి. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

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. 

Page  of 3783 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

కీరత్నలు 105:3 => ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక. 

కీరత్నలు 105:4 => యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ము 

వెదకుడి 

లూకా 24:5 => వారు భయపడి ముఖములను నేల మోపియుండగా వీరు సజీవుడైన వానిని 

మీరెందుకు మృతులలో వెదకుచునాన్రు? 

యోహాను 20:13 => వారు అమామ్, యెందుకు ఏడుచ్చునాన్వని ఆమెను అడుగగా ఆమె నా 

పర్భువును ఎవరో యెతిత్కొనిపోయిరి; ఆయనను ఎకక్డ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:14 => ఆమె యీ మాట చెపిప్ వెనుకతటుట్ తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను 

గాని ఆయన యేసు అని గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 20:15 => యేసు అమామ్, యందుకు ఏడుచ్చునాన్వు, ఎవనిని వెదకుచునాన్వు? అని 

ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయాయ్, నీవు ఆయనను మోసికొని 

పొయినయెడల ఆయనను ఎకక్డ ఉంచితివో నాతో చెపుప్ము, నేను ఆయనను ఎతిత్కొనిపోదునని 

చెపెప్ను. 

హెబీర్యులకు 1:14 => వీరందరు రక్షణయను సావ్సథ్య్ము పొందబోవువారికి పరిచారము చేయుటకై 

పంపబడిన సేవకులైన ఆతమ్లు కారా? 

ఆదికాండము 15:1 => ఇవి జరిగిన తరువాత యెహోవా వాకయ్ము అబార్మునకు దరశ్నమందు వచిచ్ 

అబార్మా, భయపడకుము; నేను నీకు కేడెము, నీ బహుమానము అతయ్ధికమగునని చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 14:13 => అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు 

రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి 

ఎనన్డును చూడరు. 

1 రాజులు 17:13 => అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో ఇటల్నెను భయపడవదుద్, పోయి నీవు చెపిప్నటుల్ 

చేయుము; అయితే అందులో నాకొక చినన్ అపప్ము మొదటచేసి నాయొదద్కు తీసికొనిరముమ్, తరువాత 

నీకును నీ బిడ డ్కును అపప్ములు చేసికొనుము. 
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హగగ్యి 2:5 => మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు నేను మీతో చేసిన నిబంధన జాఞ్పకము 

చేసికొనుడి; నా ఆతమ్ మీమధయ్న ఉనన్ది గనుక భయపడకుడి. 

మతత్యి 1:20 => అతడు ఈ సంగతులనుగూరిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో పర్భువు దూత 

సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్క్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భారయ్యైన మరియను 

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఆమె గరభ్ము ధరించునది పరిశుదాద్తమ్వలన కలిగినది; ఆమె యొక 

కుమారుని కనును; 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

లూకా 2:10 => అయితే ఆ దూత భయపడకుడి; ఇదిగో పర్జలందరికిని కలుగబోవు మహా 

సంతోషకరమైన సువరత్మానము నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను; 

లూకా 15:10 => అటువలె మారుమనసుస్ పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట 

సంతోషము కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోహాను 20:15 => యేసు అమామ్, యందుకు ఏడుచ్చునాన్వు, ఎవనిని వెదకుచునాన్వు? అని 

ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయాయ్, నీవు ఆయనను మోసికొని 

పొయినయెడల ఆయనను ఎకక్డ ఉంచితివో నాతో చెపుప్ము, నేను ఆయనను ఎతిత్కొనిపోదునని 

చెపెప్ను. 

వచనము 9 

యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయన పాదములు 

పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 

మతత్యి 12:40 => యోనా మూడు రాతిర్ంబగళుల్ తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు 

మనుషయ్కుమారుడు మూడు రాతిర్ంబగళుల్ భూగరబ్ములో ఉండును. 
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మతత్యి 16:21 => అపప్టినుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళిల్ పెదద్లచేతను పర్ధాన 

యాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను అనేక హింసలు పొంది, చంపబడి, మూడవ దినమున లేచుట 

అగతయ్మని యేసు తన శిషుయ్లకు తెలియజేయ మొదలుపెటట్గా 

మతత్యి 17:9 => వారు కొండదిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు 

ఈ దరశ్నము మీరు ఎవరితోను చెపప్కుడని యేసు వారికాజాఞ్పించెను. 

మతత్యి 17:23 => వారాయనను చంపుదురు; మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెపప్గా 

వారు బహుగా దుఃఖపడిరి. 

మతత్యి 20:19 => ఆయనను అపహసించుటకును కొరడాలతో కొటుట్టకును సిలువ వేయుటకును 

అనయ్జనులకు ఆయనను అపప్గింతురు; మూడవ దినమున ఆయన మరల లేచును. 

మతత్యి 26:31 => అపుప్డు యేసు వారిని చూచి ఈ రాతిర్ మీరందరు నా విషయమై 

అభయ్ంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును, మందలోని గొఱఱ్లు చెదరిపోవును అని 

వార్యబడియునన్ది గదా. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మారుక్ 8:31 => మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను 

పర్ధానయాజకులచేతను శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట 

అగతయ్మని ఆయన వారికి బోధింప నారంభించెను. 

లూకా 24:6 => ఆయన ఇకక్డ లేడు, ఆయన లేచియునాన్డు; ఆయన ఇంక గలిలయలో 

ఉండినపుప్డు 

లూకా 24:7 => మనుషయ్కుమారుడు పాపిషు ఠ్లైన మనుషుయ్లచేతికి అపప్గింపబడి, సిలువవేయబడి, 

మూడవ దినమందు లేవవలసియునన్దని ఆయన మీతో చెపిప్న మాట జాఞ్పకము చేసికొనుడని వారితో 

అనిరి 

లూకా 24:8 => అపుప్డు వారాయన మాటలు జాఞ్పకము చేసికొని 
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లూకా 24:23 => కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని చెపిప్రని మాతో 

చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి. 

లూకా 24:44 => అంతట ఆయన మోషే ధరమ్శాసత్రములోను పర్వకత్ల గర్ంథములలోను, 

కీరత్నలలోను ననున్గూరిచ్ వార్యబడినవనిన్యు నెరవేరవలెనని నేను మీయొదద్ ఉండినపుప్డు మీతో 

చెపిప్న మాటలు నెరవేరినవని వారితో చెపెప్ను 

యోహాను 2:19 => యేసు ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మూడు దినములలో దాని లేపుదునని 

వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 10:17 => నేను దాని మరల తీసికొనునటుల్ నా పార్ణము పెటుట్చునాన్ను; ఇందువలననే 

నా తండిర్ ననున్ పేర్మించుచునాన్డు.  

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

లూకా 24:12 => అయితే పేతురు లేచి, సమాధియొదద్కు పరుగెతిత్కొనిపోయి వంగిచూడగా, 

నారబటట్లు మాతర్ము విడిగా కనబడెను. అతడు జరిగినదానినిగూరిచ్ ఆశచ్రయ్పడుచు ఇంటికి వెళె ల్ను. 

యోహాను 20:4 => వారిదద్రును కూడి పరుగెతుత్చుండగా, ఆ శిషుయ్డు పేతురుకంటే తవ్రగా పరుగెతిత్ 

ముందుగా సమాధియొదద్కు వచిచ్ 

యోహాను 20:5 => వంగి నారబటట్లు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో 

పర్వేశింపలేదు. 

యోహాను 20:6 => అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచిచ్, సమాధిలో పర్వేశించి, 

యోహాను 20:7 => నారబటట్లు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బటట్లయొదద్ 

ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుటిట్పెటిట్ యుండుటయు చూచెను. 

యోహాను 20:8 => అపుప్డు మొదట సమాధియొదద్కు వచిచ్న ఆ శిషుయ్డు లోపలికిపోయి చూచి 

నమెమ్ను. 

యోహాను 20:9 => ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగతయ్మను లేఖనము వారింకను 

గర్హింపరైరి.  
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యోహాను 11:34 => వారు పర్భువా, వచిచ్ చూడుమని ఆయనతో చెపిప్రి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:30 => అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను. 

వచనము 10 

యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు వారకక్డ ననున్ 

చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మారుక్ 16:7 => మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

మారుక్ 16:8 => వారు బయటకు వచిచ్, విసమ్యమునొంది వణకుచు సమాధియొదద్నుండి 

పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెపప్లేదు. 

మారుక్ 16:10 => ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడుచ్చుండగా ఆమె వెళిల్ ఆ సంగతి వారికి 

తెలియజేసెను గాని, 

మారుక్ 16:13 => వారు వెళిల్ తకిక్నవారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను 

నమమ్కపోయిరి. 

లూకా 24:9 => సమాధియొదద్నుండి తిరిగివెళిల్ యీ సంగతులనిన్యు పదునొకండుగురు 

శిషుయ్లకును తకిక్నవారికందరికిని తెలియజేసిరి. 

లూకా 24:10 => ఈ సంగతులు అపొసత్లులతో చెపిప్న వారెవరనగా మగద్లేనే మరియయు 

యోహనన్యు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు వారితో కూడ ఉనన్ యితర సతరీలును. 

లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళిల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 
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లూకా 24:23 => కొందరు దేవదూతలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని చెపిప్రని మాతో 

చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి. 

లూకా 24:24 => మాతోకూడ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధియొదద్కు వెళిల్ ఆ సతరీలు చెపిప్నటుట్ 

కనుగొనిరి గాని, ఆయనను చూడలేదని ఆయనతో చెపిప్రి. 

లూకా 24:34 => పర్భువు నిజముగా లేచి సీమోనునకు కనబడెనని చెపుప్కొనుచుండిరి. వారిది విని 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

యోహాను 20:18 => మగద్లేనే మరియ వచిచ్ నేను పర్భువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు 

చెపెప్నని శిషుయ్లకు తెలియజేసెను. 

మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళిల్రి. 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 

యోహాను 21:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్తీరమున శిషుయ్లకు మరల తనున్ 

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 

యోహాను 21:2 => సీమోను పేతురును, దిదుమ అనబడిన తోమాయు, గలిలయలోని కానా 

అనుఊరివాడగు నతనయేలును, జెబెదయి కుమారులును, ఆయన శిషుయ్లలో మరి ఇదద్రును కూడి 

యుండిరి.  

యోహాను 21:3 => సీమోను పేతురు నేను చేపలు పటట్బోదునని వారితో అనగా వారు మేమును 

నీతో కూడ వచెచ్దమనిరి. వారు వెళిల్ దోనె ఎకిక్రి కాని ఆ రాతిర్ యేమియు పటట్లేదు. 

యోహాను 21:4 => సూరోయ్దయమగుచుండగా యేసు దరిని నిలిచెను, అయితే ఆయన యేసు అని 

శిషుయ్లు గురుత్పటట్లేదు. 
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యోహాను 21:5 => యేసు పిలల్లారా, భోజనమునకు మీయొదద్ ఏమైన ఉనన్దా? అని వారిని 

అడుగగా, 

యోహాను 21:6 => లేదని వారాయనతో చెపిప్రి. అపుప్డాయన దోనె కుడిపర్కక్ను వలవేయుడి మీకు 

దొరుకునని చెపెప్ను గనుక వారాలాగు వేయగా చేపలు విసాత్రముగా పడినందున వల 

లాగలేకపోయిరి. 

యోహాను 21:7 => కాబటిట్ యేసు పేర్మించిన శిషుయ్డు ఆయన పర్భువు సుమి అని పేతురుతో 

చెపెప్ను. ఆయన పర్భువని సీమోను పేతురు విని, వసత్రహీనుడై యునన్ందున పైబటట్వేసి సముదర్ములో 

దుమికెను. 

యోహాను 21:8 => దరి యించుమించు ఇనూన్రు మూరల దూరమునన్ందున తకిక్న శిషుయ్లు 

చేపలుగల వల లాగుచు ఆ చినన్ దోనెలో వచిచ్రి. 

యోహాను 21:9 => వారు దిగి దరికి రాగానే అకక్డ నిపుప్లును వాటిమీద ఉంచబడిన చేపలును 

రొటెట్యు కనబడెను. 

యోహాను 21:10 => యేసు మీరిపుప్డు పటిట్న చేపలలో కొనిన్ తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

యోహాను 21:11 => సీమోను పేతురు దోనె ఎకిక్ వలను దరికి లాగెను; అది నూట ఏబది మూడు 

గొపప్ చేపలతో నిండియుండెను; 

యోహాను 21:12 => చేపలు అంత విసాత్రముగా పడినను వల పిగలలేదు. యేసు రండి భోజనము 

చేయుడని వారితో అనెను. ఆయన పర్భువని వారికి తెలిసినందున నీవెవడవని శిషుయ్లలో ఎవడును 

ఆయనను అడుగ తెగింపలేదు. 

యోహాను 21:13 => యేసు వచిచ్ ఆ రొటెట్ను తీసికొని వారికి పంచిపెటెట్ను. ఆలాగే చేపలనుకూడ 

పంచిపెటెట్ను. 

యోహాను 21:14 => యేసు మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత శిషుయ్లకు పర్తయ్క్షమైనది యిది 

మూడవసారి. 

1 కొరిందీయులకు 15:4 => లేఖనముల పర్కారము మూడవ దినమున లేపబడెను. 
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1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

మతత్యి 24:25 => ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెపిప్యునాన్ను. 

యెషయా 44:8 => మీరు వెరవకుడి భయపడకుడి పూరవ్కాలమునుండి నేను నీకు ఆ సంగతి 

వినిపించి తెలియజేయలేదా? మీరే నాకు సాకుష్లు, నేను తపప్ వేరొక దేవుడునాన్డా? నేను తపప్ 

ఆశర్యదురగ్మేదియు లేదు, ఉనన్టుట్ నేనెరుగను. 

యెషయా 45:21 => మీ పర్మాణవాకయ్ములు నా సనిన్ధిని తెలియజేయుడి జనులు కూడుకొని 

ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూరవ్కాలము మొదలుకొని ఆ కారయ్మును తెలియజేసినవాడెవడు? 

చాలకాలము కిర్ందట దాని పర్కటించినవాడెవడు? యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తపప్ వేరొక దేవుడు 

లేడు. నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రకిష్ంచువాడను నేనే నేను తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు  

యోహాను 14:29 => ఈ సంగతి సంభవించినపుప్డు, మీరు నమమ్వలెనని అది సంభవింపకముందే 

మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:4 => అవి జరుగుకాలము వచిచ్నపుప్డు నేను వాటినిగూరిచ్ మీతో చెపిప్తినని మీరు 

జాఞ్పకము చేసికొనులాగున యీ సంగతులు మీతో చెపుప్చునాన్ను; నేను మీతో కూడ ఉంటిని గనుక 

మొదటనే వీటిని మీతో చెపప్లేదు 

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మారుక్ 16:6 => అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రు; ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

వచనము 11 

వారు వెళుల్చుండగా కావలివారిలో కొందరు పటట్ణములోనికి వచిచ్ జరిగిన సంగతులనిన్టిని 

పర్ధానయాజకులతో చెపిప్రి. 

Page  of 3791 3811



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   మత# $

ఎజార్ 3:12 => మునుపటి మందిరమును చూచిన యాజకులలోను లేవీయులలోను కుటుంబ 

పర్ధానులలోను వృదుధ్లైన అనేకులు, ఇపుప్డు వేయబడిన యీ మందిరము యొకక్ పునాదిని చూచి 

గొపప్ శబద్ముతో ఏడిచ్రి. అయితే మరి అనేకులు సంతోషముచేత బహుగా అరచిరి. 

ఎజార్ 3:13 => ఏది సంతోష శబద్మో యేది దుఃఖ శబద్మో జనులు తెలిసికొనలేకపోయిరి. జనులు 

గొపప్ ధవ్ని చేసినందున ఆ శబద్ము బహుదూరము వినబడెను. 

కీరత్నలు 2:11 => భయభకుత్లు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి. 

మారుక్ 16:8 => వారు బయటకు వచిచ్, విసమ్యమునొంది వణకుచు సమాధియొదద్నుండి 

పారిపోయిరి; వారు భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెపప్లేదు. 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

లూకా 24:39 => నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి; ననున్ పటిట్ 

చూడుడి, నాకునన్టుట్గా మీరు చూచుచునన్ యెముకలును మాంసమును భూతమునకుండవని చెపిప్ 

లూకా 24:40 => తన చేతులను పాదములను వారికి చూపెను. 

లూకా 24:41 => అయితే వారు సంతోషముచేత ఇంకను నమమ్క ఆశచ్రయ్పడుచుండగా ఆయన 

ఇకక్డ మీయొదద్ ఏమైన ఆహారము కలదా అని వారినడిగెను. 

యోహాను 16:20 => మీరు ఏడిచ్ పర్లాపింతురు గాని లోకము సంతోషించును; మీరు దుఃఖింతురు 

గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యోహాను 16:22 => అటువలె మీరును ఇపుప్డు దుఃఖపడుచునాన్రు గాని మిముమ్ను మరల 

చూచెదను, అపుప్డు మీ హృదయము సంతోషించును, మీ సంతోషమును ఎవడును మీయొదద్నుండి 

తీసివేయడు. 
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యోహాను 20:20 => ఆయన ఆలాగు చెపిప్ వారికి తన చేతులను పర్కక్ను చూపగా శిషుయ్లు 

పర్భువును చూచి సంతోషించిరి. 

యోహాను 20:21 => అపుప్డు యేసు మరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండిర్ ననున్ 

పంపిన పర్కారము నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్నని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:17 => ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ 

ఆయనయెదుట మోకాళూ ల్ని సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని 

ఆయన నడిగెను. 

లూకా 5:26 => అందరును విసమ్యమొంది నేడు గొపప్ వింతలు చూచితిమని దేవుని 

మహిమపరచుచు భయముతో నిండుకొనిరి. 

లూకా 7:16 => అందరు భయాకార్ంతులై మనలో గొపప్ పర్వకత్ బయలుదేరి యునాన్డనియు, దేవుడు 

తన పర్జలకు దరశ్నమనుగర్హించి యునాన్డనియు దేవుని మహిమపరచిరి. 

లూకా 8:47 => అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము 

గలదానవై పొమమ్ని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 24:9 => సమాధియొదద్నుండి తిరిగివెళిల్ యీ సంగతులనిన్యు పదునొకండుగురు 

శిషుయ్లకును తకిక్నవారికందరికిని తెలియజేసిరి. 

లూకా 24:22 => అయితే మాలో కొందరు సతరీలు తెలల్వారగానే సమాధియొదద్కు వెళిల్, ఆయన 

దేహమును కానక వచిచ్ 

యోహాను 4:28 => ఆ సతరీ తన కుండ విడిచిపెటిట్ ఊరిలోనికి వెళిల్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:14 => ఆమె పేతురు సవ్రము గురుత్పటిట్, సంతోషముచేత తలుపుతీయక 

లోపలికి పరుగెతికొని పోయి పేతురు తలుపు దగగ్ర నిలుచునాన్డని తెలిపెను. 

వచనము 12 

కాబటిట్ వారు పెదద్లతో కూడివచిచ్ ఆలోచనచేసి ఆ సైనికులకు చాల దర్వయ్మిచిచ్ 
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యెషయా 64:5 => నీ మారగ్ములనుబటిట్ నినున్ జాఞ్పకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి 

ననుసరించువారిని నీవు దరిశ్ంచుచునాన్వు. చితత్గించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు 

బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియునాన్ము రక్షణ మాకు కలుగునా?  

మారుక్ 16:9 => ఆదివారము తెలల్వారినపుప్డు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయయ్ములను వెళల్గొటిట్న 

మగద్లేనే మరియకు మొదట కనబడెను. 

మారుక్ 16:10 => ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడుచ్చుండగా ఆమె వెళిల్ ఆ సంగతి వారికి 

తెలియజేసెను గాని, 

యోహాను 20:14 => ఆమె యీ మాట చెపిప్ వెనుకతటుట్ తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను 

గాని ఆయన యేసు అని గురుత్పటట్లేదు. 

యోహాను 20:15 => యేసు అమామ్, యందుకు ఏడుచ్చునాన్వు, ఎవనిని వెదకుచునాన్వు? అని 

ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయాయ్, నీవు ఆయనను మోసికొని 

పొయినయెడల ఆయనను ఎకక్డ ఉంచితివో నాతో చెపుప్ము, నేను ఆయనను ఎతిత్కొనిపోదునని 

చెపెప్ను. 

యోహాను 20:16 => యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి 

ఆయనను హెబీర్ భాషతో రబూబ్నీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అరథ్ము. 

లూకా 1:28 => ఆ దూత లోపలికి వచిచ్ ఆమెను చూచి దయాపార్పుత్రాలా నీకు శుభము; పర్భువు 

నీకు తోడైయునాన్డని చెపెప్ను. 

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 13:11 => తుదకు సహోదరులారా, సంతోషించుడి, సంపూరుణ్లైయుండుడి, 

ఆదరణ కలిగియుండుడి, ఏకమనసుస్ గలవారైయుండుడి సమాధానముగా ఉండుడి; పేర్మ 

సమాధానములకు కరత్యగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.  
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పరమగీతము 3:3 => పటట్ణమునందు సంచరించు కావలివారు నాకెదురుపడగా మీరు నా 

పార్ణపిర్యుని చూచితిరా? అని నేనడిగితిని 

పరమగీతము 3:4 => నేను వారిని విడిచి కొంచెము దూరము పోగా నా పార్ణపిర్యుడు 

నాకెదురుపడెను వదలిపెటట్క నేనతని పటుట్కొంటిని నా తలిల్ యింటికతని తోడుకొని వచిచ్తిని ననున్ 

కనినదాని యరలోనికి తోడుకొని వచిచ్తిని.  

లూకా 7:38 => వెనుకతటుట్ ఆయన పాదములయొదద్ నిలువబడి, యేడుచ్చు కనీన్ళల్తో ఆయన 

పాదములను తడిపి, తన తలవెండుర్కలతో తుడిచి, ఆయన పాదములను ముదుద్పెటుట్కొని, ఆ అతత్రు 

వాటికి పూసెను. 

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 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

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. 

మతత్యి 28:17 => వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళిల్ 

యోహాను 20:28 => అందుకు తోమా ఆయనతో నా పర్భువా, నా దేవా అనెను. 
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పర్కటన 5:11 => మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెదద్లను ఆవరించియునన్ 

అనేక దూతల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్కొలదిగా ఉండెను. 

పర్కటన 5:12 => వారు వధింపబడిన గొఱఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును బలమును 

ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరు హ్డని గొపప్ సవ్రముతో చెపుప్చుండిరి. 

పర్కటన 5:13 => అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి కిర్ందను సముదర్ములోను 

ఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగా వాటిలోనునన్ సరవ్మును సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱఱ్పిలల్కును 

సోత్తర్మును ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు కలుగునుగాకని చెపుప్ట 

వింటిని 

పర్కటన 5:14 => ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన  అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సాగిలపడి నమసాక్రము 

చేసిరి. 

2 రాజులు 4:27 => పిమమ్ట ఆమె కొండమీదనునన్ దైవజనుని యొదద్కు వచిచ్ అతని కాళుల్ 

పటుట్కొనెను. గేహజీ ఆమెను తోలివేయుటకు దగగ్రకు రాగా దైవజనుడు ఆమె బహు వాయ్కులముగా 

ఉనన్ది, యెహోవా ఆ సంగతి నాకు తెలియజేయక మరుగుచేసెను; ఆమె జోలికి పోవదద్ని వానికి ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

వచనము 13 

మేము నిదర్పోవుచుండగా అతని శిషుయ్లు రాతిర్వేళవచిచ్ అతనిని ఎతిత్కొనిపోయిరని మీరు చెపుప్డి; 
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మతత్యి 28:5 => దూత ఆ సతరీలను చూచి మీరు భయపడకుడి, సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు 

వెదకుచునాన్రని నాకు తెలియును; 

మతత్యి 14:27 => వెంటనే యేసు ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి; నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపప్గా 

లూకా 24:36 => వారు ఈలాగు మాటలాడుచుండగా ఆయన వారి మధయ్ను నిలిచి--మీకు 

సమాధానమవుగాకని వారితో అనెను. 

లూకా 24:37 => అయితే వారు దిగులుపడి భయాకార్ంతులై, భూతము తమకు కనబడెనని 

తలంచిరి. 

లూకా 24:38 => అపుప్డాయన మీరెందుకు కలవరపడుచునాన్రు? మీ హృదయములలో 

సందేహములు పుటట్నేల? 

యోహాను 6:20 => అయితే ఆయన నేనే, భయపడకుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 28:7 => తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు 

ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెపిప్తిననెను. 

నాయ్యాధిపతులు 10:16 => యెహోవాను సేవింపవలెనని తమ మధయ్నుండి అనయ్దేవతలను 

తొలగింపగా, ఆయన ఆతమ్ ఇశార్యేలీయులకు కలిగిన దురవసథ్ను చూచి సహింపలేకపోయెను. 

కీరత్నలు 103:8 => యెహోవా దయాదాకిష్ణయ్పూరుణ్డు దీరఘ్శాంతుడు కృపాసమృదిధ్గలవాడు. 

కీరత్నలు 103:9 => ఆయన ఎలల్పుప్డు వాయ్జెయ్మాడువాడు కాడు ఆయన నితయ్ము కోపించువాడు 

కాడు. 

కీరత్నలు 103:10 => మన పాపములనుబటిట్ మనకు పర్తికారము చేయలేదు మన దోషములనుబటిట్ 

మనకు పర్తిఫలమియయ్లేదు. 

కీరత్నలు 103:11 => భూమికంటె ఆకాశము ఎంత ఉనన్తముగా ఉనన్దో ఆయనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉనన్ది.  

కీరత్నలు 103:12 => పడమటికి తూరుప్ ఎంత దూరమో ఆయన మన అతికర్మములను మనకు 

అంత దూరపరచియునాన్డు.  
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కీరత్నలు 103:13 => తండిర్ తన కుమారులయెడల జాలిపడునటుల్ యెహోవా తనయందు 

భయభకుత్లు గలవారియెడల జాలిపడును. 

మారుక్ 16:7 => మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

మతత్యి 12:48 => అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెపిప్నవాని చూచి నా తలిల్ యెవరు? నా 

సహోదరులెవరు? అని చెపిప్ 

మతత్యి 12:49 => తన శిషుయ్లవైపు చెయియ్ చాపి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును;  

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 

మతత్యి 25:40 => అందుకు రాజు మికిక్లి అలుప్లైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి 

గనుక నాకు చేసితిరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మతత్యి 25:45 => అందుకాయన మికిక్లి అలుప్లైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు 

గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో అనును. 

మారుక్ 3:33 => ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 3:35 => దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు 

తలిల్యునని చెపెప్ను. 

యోహాను 20:17 => యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండిర్యొదద్కు ఎకిక్పోలేదు గనుక ననున్ 

ముటుట్కొనవదుద్; అయితే నా సహోదరులయొదద్కు వెళిల్నా తండిర్యు మీ తండిర్యు, నా దేవుడును మీ 

దేవుడునైన వానియొదద్కు ఎకిక్పోవుచునాన్నని వారితో చెపుప్మనెను. 

రోమీయులకు 8:29 => ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జేయ్షు ఠ్డగునటుల్, 

దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూపయ్ము గలవారవుటకు వారిని 

ముందుగా నిరణ్యించెను. 
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హెబీర్యులకు 2:11 => పరిశుదధ్పరచువారికిని పరిశుదధ్పరచబడువారికిని అందరికి ఒకక్టే 

మూలము. ఈ హేతువుచేతను వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగుగ్పడక 

హెబీర్యులకు 2:12 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరతును, సమాజము మధయ్ నీ 

కీరిత్ని గానముచేతును అనెను. 

హెబీర్యులకు 2:13 => మరియు నేనాయనను నముమ్కొనియుందును అనియు ఇదిగో నేనును 

దేవుడు నాకిచిచ్న పిలల్లును అనియు చెపుప్చునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:14 => కాబటిట్ ఆ పిలల్లు రకత్మాంసములు గలవారైనందున ఆ పర్కారమే మరణము 

యొకక్ బలము గలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణము దావ్రా నశింపజేయుటకును, 

హెబీర్యులకు 2:15 => జీవితకాలమంతయు మరణభయముచేత దాసయ్మునకు లోబడినవారిని 

విడిపించుటకును, ఆయన కూడ రకత్మాంసములలో పాలివాడాయెను. 

హెబీర్యులకు 2:16 => ఏలయనగా ఆయన ఎంతమాతర్మును దేవదూతల సవ్భావమును 

ధరించుకొనక, అబార్హాము సంతాన సవ్భావమును ధరించుకొనియునాన్డు. 

హెబీర్యులకు 2:17 => కావున పర్జల పాపములకు పరిహారము కలుగజేయుటకై, దేవుని 

సంబంధమైన కారయ్ములలో కనికరమును నమమ్కమునుగల పర్ధానయాజకుడగు నిమితత్ము, 

అనిన్విషయములలో ఆయన తన సహోదరుల వంటివాడు కావలసివచెచ్ను. 

హెబీర్యులకు 2:18 => తాను శోధింపబడి శర్మ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము 

చేయగలవాడైయునాన్డు. 

కీరత్నలు 22:22 => నీ నామమును నా సహోదరులకు పర్చురపరచెదను సమాజమధయ్మున నినున్ 

సుత్తించెదను. 

దానియేలు 10:12 => అపుప్డతడు దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ 

మనసుస్ను అపప్గించి, దేవుని యెదుట నినున్ తగిగ్ంచుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు 

చెపిప్న మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలనుబటిట్ నేను వచిచ్తిని  

మతత్యి 12:50 => పరలోకమందునన్ నా తండిర్ చితత్ము చొపుప్న చేయువాడే నా సహోదరుడును, 

నా సహోదరియు, నా తలిల్యు ననెను. 
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మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మతత్యి 28:16 => పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని 

కొండకు వెళిల్రి. 

మారుక్ 3:34 => తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 

లూకా 8:21 => అందుకాయన దేవుని వాకయ్ము విని, దాని పర్కారము జరిగించు వీరే నా తలిల్యు 

నా సహోదరులునని వారితో చెపెప్ను. 

యోహాను 20:18 => మగద్లేనే మరియ వచిచ్ నేను పర్భువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు 

చెపెప్నని శిషుయ్లకు తెలియజేసెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

వచనము 14 

ఇది అధిపతి చెవినిబడినయెడల మేమతని సమమ్తిపరచి మీకేమియు తొందరకలుగకుండ చేతుమని 

చెపిప్రి. 

మతత్యి 28:4 => అతనికి భయపడుటవలన కావలివారు వణకి చచిచ్నవారివలె నుండిరి. 

మతత్యి 27:65 => అందుకు పిలాతు కావలివారునాన్రుగదా మీరు వెళిల్ మీచేతనైనంతమటుట్కు 

సమాధిని భదర్ము చేయుడని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:66 => వారు వెళిల్ కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముదర్వేసి సమాధిని భదర్ము 

చేసిరి. 

లూకా 8:34 => మేపుచునన్వారు జరిగినదానిని చూచి, పారిపోయి ఆ పటట్ణములోను 

గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 
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అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

వచనము 15 

అపుప్డు వారు ఆ దర్వయ్ము తీసికొని తమకు బోధింపబడిన పర్కారము చేసిరి. ఈ మాట యూదులలో 

వాయ్పించి నేటివరకు పర్సిదధ్మైయునన్ది. 

మతత్యి 26:3 => ఆ సమయమున పర్ధానయాజకులును పర్జల పెదద్లును కయప అను 

పర్ధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచిచ్ 

మతత్యి 26:4 => యేసును మాయోపాయముచేత పటుట్కొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి. 

మతత్యి 27:1 => ఉదయమైనపుప్డు పర్ధానయాజకులును, పర్జల పెదద్లందరును యేసును 

చంపింపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసి 

మతత్యి 27:2 => ఆయనను బంధించి, తీసికొనిపోయి, అధిపతియైన పొంతిపిలాతునకు 

అపప్గించిరి. 

మతత్యి 27:62 => మరునాడు అనగా సిదధ్పరచు దినమునకు మరుసటి దినమున 

పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును పిలాతు నొదద్కు కూడివచిచ్ 

మతత్యి 27:63 => అయాయ్, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినపుప్డు మూడు దినములైన తరువాత 

నేను లేచెదనని చెపిప్నది మాకు జాఞ్పకమునన్ది. 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 
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కీరత్నలు 2:1 => అనయ్జనులు ఏల అలల్రి రేపుచునాన్రు? జనములు ఏల వయ్రథ్మైనదానిని 

తలంచుచునన్వి? 

కీరత్నలు 2:2 => మనము వారి కటుల్ తెంపుదము రండి వారి పాశములను మనయొదద్నుండి 

పారవేయుదము రండి అని చెపుప్కొనుచు 

కీరత్నలు 2 :3 => భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషికుత్నికిని విరోధముగా 

నిలువబడుచునాన్రు ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచునాన్రు. 

కీరత్నలు 2:4 => ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవువ్చునాన్డు పర్భువు వారినిచూచి 

అపహసించుచునాన్డు 

కీరత్నలు 2:5 => ఆయన ఉగుర్డై వారితో పలుకును పర్చండకోపముచేత వారిని తలల్డింపజేయును 

కీరత్నలు 2:6 => నేను నా పరిశుదధ్ పరవ్తమైన సీయోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసియునాన్ను 

కీరత్నలు 2:7 => కటట్డను నేను వివరించెదను యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు నా 

కుమారుడవు నేడు నినున్ కనియునాన్ను. 

యోహాను 11:47 => కాబటిట్ పర్ధానయాజకులును పరిసయుయ్లును మహా సభను సమకూరిచ్ 

మనమేమి చేయుచునాన్ము? ఈ మనుషుయ్డు అనేకమైన సూచక కిర్యలు చేయుచునాన్డే. 

యోహాను 12:10 => అతనినిబటిట్ యూదులలో అనేకులు తమవారిని విడిచి యేసునందు 

విశావ్సముంచిరి గనుక  

యోహాను 12:11 => పర్ధానయాజకులు లాజరునుకూడ చంప నాలోచనచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5 => మరునాడు వారి అధికారులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును 

యెరూషలేములో కూడుకొనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6 => పర్ధానయాజకుడైన అనన్యు కయపయు, యోహానును 

అలెకస్ందుర్ను పర్ధానయాజకుని బంధువులందరు వారితోకూడ ఉండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7 => వారు పేతురును యోహానును మధయ్ను నిలువబెటిట్ మీరు ఏ 

బలముచేత ఏ నామమునుబటిట్ దీనిని చేసితిరని అడుగగా 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8 => పేతురు పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై యిటల్నెను పర్జల 

అధికారులారా, పెదద్లారా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9 => ఆ దురబ్లునికి చేయబడిన ఉపకారమునుగూరిచ్ వాడు దేనివలన 

సవ్సథ్త పొందెనని నేడు మముమ్ను విమరిశ్ంచుచునాన్రు గనుక 

అ పో సత్ లు ల కా రయ్ ము లు 4 : 1 0 = > మీ రం ద రు ను ఇ శార్ యే లు పర్ జ లం ద రు ను 

తెలిసికొనవలసినదేమనగా, మీరు సిలువ వేసినటిట్యు, మృతులలోనుండి దేవుడు లేపినటిట్యు 

నజరేయుడైన యేసుకీర్సుత్ నామముననే వీడు సవ్సథ్తపొంది మీ యెదుట నిలుచుచునాన్డు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11 => ఇలుల్ కటుట్వారైన మీరు తృణీకరించిన రాయి ఆయనే; ఆ రాయి 

మూలకు తలరాయి ఆయెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12 => మరి ఎవనివలనను రక్షణ కలుగదు; ఈ నామముననే మనము 

రక్షణ పొందవలెను గాని, ఆకాశము కిర్ంద మనుషుయ్లలో ఇయయ్బడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ 

పొందలేము అనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13 => వారు పేతురు యోహానుల ధైరయ్మును చూచినపుప్డు వారు 

విదయ్లేని పామరులని గర్హించి ఆశచ్రయ్పడి, వారు యేసుతోకూడ ఉండినవారని గురెత్రిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14 => సవ్సథ్త పొందిన ఆ మనుషుయ్డు వారితో కూడ నిలిచియుండుట 

చూచి యేమియు ఎదురు చెపప్లేకపోయిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:15 => అపుప్డు సభ వెలుపలికి పొండని వారికాజాఞ్పించి తమలోతాము 

ఆలోచన చేసి 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:16 => ఈ మనుషుయ్లను మనమేమి చేయుదము? వారిచేత పర్సిదధ్మైన 

సూచక కిర్య చేయబడియునన్దని యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి సప్షట్మే, అది 

జరుగలేదని చెపప్జాలము 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:17 => అయినను ఇది పర్జలలో ఇంక వాయ్పింపకుండుటకై ఇకమీదట ఈ 

నామమునుబటిట్ యే మనుషుయ్లతోనైనను మాటలాడకూడదని మనము వారిని బెదరుపెటట్వలెనని 

చెపుప్కొనిరి. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:18 => అపుప్డు వారిని పిలిపించి మీరు యేసు నామమునుబటిట్ 

యెంతమాతర్మును మాటలాడకూడదు, బోధింపను కూడదని వారికాజాఞ్పించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19 => అందుకు పేతురును యోహానును వారినిచూచి దేవునిమాట 

వినుటకంటె మీ మాట వినుట దేవుని దృషిట్కి నాయ్యమా? మీరే చెపుప్డి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20 => మేము కనన్వాటిని వినన్వాటిని చెపప్క యుండలేమని వారికి 

ఉతత్రమిచిచ్రి; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21 => పర్జలందరు జరిగిన దానినిగూరిచ్ దేవుని మహిమపరచుచుండిరి 

గనుక సభవారు పర్జలకు భయపడి, వీరిని శికిష్ంచు విధమేమియు కనుగొనలేక వీరిని గటిట్గా 

బెదరించి విడుదలచేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22 => సవ్సథ్పరచుట అను ఆ సూచక కిర్య యెవని విషయములో 

చేయబడెనో వాడు నలువది ఏండల్కంటె ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:33 => వారు ఈ మాట విని అతాయ్గర్హము తెచుచ్కొని వీరిని 

చంపనుదేద్శించగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5 :34 => సమసత్ పర్జలవలన ఘనత నొందినవాడును 

ధరమ్శాసోత్ర్పదేశకుడునైన గమలీయేలను ఒక పరిసయుయ్డు మహాసభలో లేచి ఈ మనుషుయ్లను 

కొంతసేపు వెలుపల ఉంచుడని ఆజాఞ్పించి వారితో ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40 => వారతని మాటకు సమమ్తించి, అపొసత్లులను పిలిపించి కొటిట్ంచి 

యేసు నామమునుబటిట్ బోధింపకూడదని ఆజాఞ్పించి వారిని విడుదల చేసిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:23 => చెరసాల బహు భదర్ముగా మూసియుండుటయు, కావలివారు 

తలుపుల ముందర నిలిచియుండుటయు చూచితివిు గాని తలుపులు తీసినపుప్డు లోపల మాకొకడైనను 

కనబడలేదని వారికి తెలిపిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11 => అపుప్డు వారు వీడు మోషేమీదను దేవునిమీదను 

దూషణవాకయ్ములు పలుకగా మేము వింటిమని చెపుప్టకు మనుషుయ్లను కుదురుచ్కొని 
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వచనము 16 

పదునొకండుమంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన గలిలయలోని కొండకు వెళిల్రి. 

మతత్యి 26:64 => ఇది మొదలుకొని మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకుత్ని కుడిపారశ్వ్మున 

కూరుచ్ండుటయు, ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు మీరు చూతురని చెపప్గా 

ఆదికాండము 34:13 => అయితే తమ సహోదరియైన దీనాను అతడు చెరిపినందున యాకోబు 

కుమారులు షెకెముతోను అతని తండిర్యైన హమోరుతోను కపటముగా ఉతత్రమిచిచ్ అనినదేమనగా 

మతత్యి 27:64 => కాబటిట్ మూడవ దినమువరకు సమాధిని భదర్ముచేయ నాజాఞ్పించుము; వాని 

శిషుయ్లు వచిచ్ వానిని ఎతుత్కొనిపోయి ఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని పర్జలతో చెపుప్దురేమో; 

అపుప్డు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ డ్దై యుండునని చెపిప్రి. 

వచనము 17 

వారు ఆయనను చూచి ఆయనకు మొర్కిక్రి గాని, కొందరు సందేహించిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:19 => హేరోదు అతని కోసరము వెదకినపుప్డు అతడు కనబడనందున 

కావలివారిని విమరిశ్ంచి వారిని చంపనాజాఞ్పించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయనుండి 

కైసరయకు వెళిల్ అకక్డ నివసించెను. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

గలతీయులకు 1:10 => ఇపుప్డు నేను మనుషుయ్ల దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా దేవుని 

దయను సంపాదించుకొన జూచుచునాన్నా? నేను మనుషుయ్లను సంతోషపెటట్ గోరుచునాన్నా? 

నేనిపప్టికిని మనుషుయ్లను సంతోషపెటుట్వాడనైతే కీర్సుత్దాసుడను కాకయేపోవుదును. 

వచనము 18 

అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును భూమిమీదను నాకు సరావ్ధికారము 

ఇయయ్బడియునన్ది. 
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మతత్యి 26:15 => నేనాయనను మీకపప్గించినయెడల నాకేమి ఇతుత్రని వారినడిగెను. అందుకు 

వారు ముపప్ది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచిచ్రి. 

1 తిమోతి 6:10 => ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమసత్మైన కీడులకు మూలము; కొందరు దానిని 

ఆశించి విశావ్సము నుండి తొలగిపోయి నానాబాధలతో తముమ్ను తామే పొడుచుకొనిరి. 

మతత్యి 27:8 => అందువలన నేటివరకు ఆ పొలము రకత్పు పొలమనబడుచునన్ది. 

నిరగ్మకాండము 23:1 => లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై 

దుషుట్నితో నీవు కలియకూడదు; 

యెహోషువ 4:9 => అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ 

యొరాద్ను నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 

1 రాజులు 8:8 => వాటి కొనలు గరాభ్లయము ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి కనబడునంత 

పొడవుగా ఆ దండెలుంచబడెను గాని యివి బయటికి కనబడలేదు. అవి నేటివరకు అకక్డనే యునన్వి. 

1 దినవృతాత్ంతములు 4:43 => అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి 

నేటివరకు అచచ్ట కాపురమునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

వచనము 19 

కాబటిట్ మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; తండిర్యొకక్యు కుమారునియొకక్యు 

పరిశుదాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు 

మారుక్ 16:14 => పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన 

వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క 

నిమితత్మును హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 
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యోహాను 6:70 => అందుకు యేసు నేను మిముమ్ను పండెర్ండుగురిని ఏరప్రచుకొనలేదా? మీలో 

ఒకడు సాతాను అని వారితో చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13 => వారు పటట్ణములో పర్వేశించి తాము బస చేయుచుండిన 

మేడగదిలోనికి ఎకిక్పోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అందెర్య, ఫిలిపుప్, తోమా, 

బరొత్లొమయి, మతత్యి, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు 

కుమారుడగు యూదా అనువారు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14 => వీరందరును, వీరితోకూడ కొందరు సతరీలును, యేసు తలిల్యైన 

మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనసుస్తో ఎడతెగక పార్రథ్న చేయుచుండిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:15 => ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు 

కూడియుండగా పేతురు వారిమధయ్ నిలిచి ఇటల్నెను 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16 => సహోదరులారా, యేసును పటుట్కొనిన వారికి తోర్వ చూపిన 

యూదానుగూరిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ దావీదు దావ్రా పూరవ్ము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17 => అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచరయ్లో 

పాలుపొందెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:18 => ఈ యూదా దోర్హమువలన సంపాదించిన రూకలనిచిచ్ యొక 

పొలము కొనెను. అతడు తలకిర్ందుగా పడి నడిమికి బదద్లైనందున అతని పేగులనిన్యు బయటికి 

వచెచ్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:19 => ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమునన్ వారికందరికి 

తెలియవచెచ్ను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెలద్మ అనబడియునన్ది; దానికి రకత్భూమి అని 

అరథ్ము. ఇందుకు పర్మాణముగా  

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:20 => అతని యిలుల్ పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక 

పోవునుగాక అతని యుదోయ్గము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీరత్నల గర్ంథములో 

వార్యబడియునన్ది. 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:21 => కాబటిట్ యోహాను బాపిత్సమ్మిచిచ్నది మొదలుకొని పర్భువైన యేసు 

మనయొదద్నుండి పరమునకు చేరుచ్కొనబడిన దినము వరకు, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22 => ఆయన మన మధయ్ సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో 

కలిసియునన్ వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుతాథ్నమునుగూరిచ్ సాకిష్యైయుండుట 

ఆవశయ్కమని చెపెప్ను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:23 => అపుప్డు వారు యూసుత్ అను మారుపేరుగల బరస్బాబ్ అనబడిన 

యోసేపు, మతీత్య అను ఇదద్రిని నిలువబెటిట్ 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24 => ఇటల్ని పార్రథ్న చేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియునన్ 

పర్భువా, 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25 => తన చోటికి పోవుటకు యూదా తపిప్పోయి పోగొటుట్కొనిన యీ 

పరిచరయ్లోను అపొసత్లతవ్ములోను పాలుపొందుటకు వీరిదద్రిలో నీవు ఏరప్రచుకొనినవానిని 

కనబరచుమనిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:26 => అంతట వారు వీరినిగూరిచ్ చీటుల్వేయగా మతీత్య పేరట చీటి 

వచెచ్ను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొసత్లులతో కూడ లెకిక్ంపబడెను. 

1 కొరిందీయులకు 15:15 => దేవుడు కీర్సుత్ను లేపెనని, ఆయననుగూరిచ్ మేము సాక్షయ్ము 

చెపిప్యునాన్ము గదా? మృతులు లేపబడనియెడల దేవుడాయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని 

విషయమై అబదధ్పు సాకుష్లముగా అగపడుచునాన్ము. 

మతత్యి 28:7 => తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు 

ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెపిప్తిననెను. 

మతత్యి 28:10 => యేసు భయపడకుడి; మీరు వెళిల్, నా సహోదరులు గలిలయకు వెళల్వలెననియు 

వారకక్డ ననున్ చూతురనియు వారికి తెలుపుడనెను. 

మతత్యి 26:32 => నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళె ల్దననెను. 

మారుక్ 14:28 => అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 
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మారుక్ 16:7 => మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

యోహాను 21:1 => అటుతరువాత యేసు తిబెరియ సముదర్తీరమున శిషుయ్లకు మరల తనున్ 

పర్తయ్క్షపరచుకొనెను. ఆయన తనున్ పర్తయ్క్షపరచుకొనిన విధమేదనగా 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3 => ఆయన శర్మపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు 

వారికగపడుచు, దేవుని రాజయ్ విషయములనుగూరిచ్ బోధించుచు, అనేక పర్మాణములను చూపి వారికి 

తనున్తాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31 => ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ 

వచిచ్నవారికి అనేక దినములు కనబడెను; వారిపుప్డు పర్జల యెదుట ఆయనకు సాకుష్లై యునాన్రు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:48 => అనయ్జనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాకయ్మును 

మహిమపరచిరి; మరియు నితయ్జీవమునకు నిరణ్యింపబడిన వారందరు విశవ్సించిరి. 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

వచనము 20 

నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొనవలెనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో 

నేను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో చెపెప్ను.  

మతత్యి 16:28 => ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు, మనుషయ్కుమారుడు తన రాజయ్ముతో 

వచుచ్ట చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 28:9 => యేసు వారిని ఎదురొక్ని మీకు శుభమని చెపెప్ను. వారు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, 

ఆయన పాదములు పటుట్కొని ఆయనకు మొర్కక్గా 
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కీరత్నలు 2:12 => ఆయన కోపము తవ్రగా రగులుకొనును కుమారుని ముదుద్పెటుట్కొనుడి; 

లేనియెడల ఆయన కోపించును అపుప్డు మీరు తోర్వ తపిప్ నశించెదరు . ఆయనను 

ఆశర్యించువారందరు ధనుయ్లు. 

కీరత్నలు 45:11 => ఈ రాజు నీ పర్భువు అతడు నీ సౌందరయ్మును కోరినవాడు అతనికి 

నమసక్రించుము. 

యోహాను 5:23 => తండిర్ని ఘనపరచునటుల్గా అందరును కుమారుని ఘనపరచవలెనని తీరుప్ 

తీరుచ్టకు సరావ్ధికారము కుమారునికి అపప్గించియునాన్డు; కుమారుని ఘనపరచనివాడు ఆయనను 

పంపిన తండిర్ని ఘనపరచడు. 

1 కొరిందీయులకు 15:6 => అటుపిమమ్ట ఐదువందలకు ఎకుక్వైన సహోదరులకు ఒకక్ 

సమయమందే కనబడెను. వీరిలో అనేకులు ఇపప్టివరకు నిలిచియునాన్రు, కొందరు నిదిర్ంచిరి. 

మతత్యి 8:2 => ఇదిగో కుషఠ్రోగి వచిచ్ ఆయనకు మొర్కిక్ పర్భువా, నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవనెను. 

మతత్యి 9:18 => ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెపుప్చుండగా, ఇదిగో ఒక అధికారి వచిచ్ ఆయనకు 

మొర్కిక్ నా కుమారెత్ యిపుప్డే చనిపోయినది, అయినను నీవు వచిచ్ నీ చెయియ్ ఆమెమీద ఉంచుము, ఆమె 

బర్దుకుననెను. 

మతత్యి 14:33 => అంతట దోనెలోనునన్వారు వచిచ్ నీవు నిజముగా దేవుని కుమారుడవని చెపిప్ 

ఆయనకు మొర్కిక్రి. 

మతత్యి 20:20 => అపుప్డు జెబెదయి కుమారుల తలిల్ తన కుమారులతో ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

నమసాక్రము చేసి యొక మనవి చేయబోగా 

మతత్యి 28:7 => తవ్రగా వెళిల్, ఆయన మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని ఆయన శిషుయ్లకు 

తెలియజేయుడి; ఇదిగో ఆయన గలిలయలోనికి మీకు ముందుగా వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ మీరు 

ఆయనను చూతురు; ఇదిగో మీతో చెపిప్తిననెను. 
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మారుక్ 16:7 => మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, 

ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను 

చెపుప్డనెను. 

లూకా 24:52 => వారు ఆయనకు నమసాక్రము చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు 

తిరిగివెళిల్ 

యోహాను 9:38 => అంతట వాడు పర్భువా, నేను విశవ్సించుచునాన్నని చెపిప్ ఆయనకు మొర్కెక్ను.

Page  of 3811 3811


	అధ్యాయము 1
	అధ్యాయము 2
	అధ్యాయము 3
	అధ్యాయము 4
	అధ్యాయము 5
	అధ్యాయము 6
	అధ్యాయము 7
	అధ్యాయము 8
	అధ్యాయము 9
	అధ్యాయము 10
	అధ్యాయము 11
	అధ్యాయము 12
	అధ్యాయము 13
	అధ్యాయము 14
	అధ్యాయము 15
	అధ్యాయము 16
	అధ్యాయము 17
	అధ్యాయము 18
	అధ్యాయము 19
	అధ్యాయము 20
	అధ్యాయము 21
	అధ్యాయము 22
	అధ్యాయము 23
	అధ్యాయము 24
	అధ్యాయము 25
	అధ్యాయము 26
	అధ్యాయము 27
	అధ్యాయము 28

