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వచనము 1 

దేవుని కుమారుడైన యేసుకీర్సుత్ సువారత్ పార్రంభము. 

మతత్యి 11:27; మతత్యి 16:28; కీరత్నలు 2:6-9; కీరత్నలు 89:19; కీరత్నలు 89:27; కీరత్నలు 

110:1-3; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; దానియేలు 7:14; లూకా 1:32; లూకా 1:33; లూకా 

10:22; యోహాను 3:35; యోహాను 5:22-27; యోహాను 13:3; యోహాను 17:2; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36; రోమీయులకు 14:9; 1 కొరిందీయులకు 

15:27; ఎఫెసీయులకు 1:20-22; ఫిలిపీప్యులకు 2:9-11; కొలొసస్యులకు 1:16-19; 

హెబీర్యులకు 1:2; హెబీర్యులకు 2:8; 1 పేతురు 3:22; పర్కటన 11:15; పర్కటన 17:14; 

పర్కటన 19:16; ఆదికాండము 25:5; ఆదికాండము 41:41; సంఖాయ్కాండము 24:19; 1 

సమూయేలు 2:10; 1 దినవృతాత్ంతములు 22:6; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:12; యోబు 25:2; 

కీరత్నలు 8:6; కీరత్నలు 21:5; కీరత్నలు 47:2; కీరత్నలు 62:11; కీరత్నలు 66:7; కీరత్నలు 110:2; 

కీరత్నలు 132:18; కీరత్నలు 135:6; కీరత్నలు 145:12; సామెతలు 8:15; సామెతలు 15:7; 

యెషయా 22:24; యెషయా 26:4; యెషయా 40:10; యెషయా 49:5; యెషయా 51:5; 

యెషయా 52:7; యెషయా 52:13; యెషయా 55:4; యెహెజేక్లు 1:26; యెహెజేక్లు 21:27; 

యెహెజేక్లు 34:24; దానియేలు 2:44; మీకా 5:2; మతత్యి 2:6; మతత్యి 7:29; మతత్యి 10:1; 

మతత్యి 13:38; మతత్యి 24:31; మారుక్ 13:10; మారుక్ 16:19; లూకా 2:10; లూకా 5:24; 

లూకా 19:12; యోహాను 3:31; యోహాను 11:22; యోహాను 15:16; యోహాను 16:15; 

యోహాను 20:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 5:31; రోమీయులకు 10:15; రోమీయులకు 15:18; 1 కొరిందీయులకు 5:4; 1 

కొరిందీయులకు 8:6; 1 కొరిందీయులకు 11:3; 1 కొరిందీయులకు 15:24; 2 కొరిందీయులకు 

12:9; గలతీయులకు 1:1; ఎఫెసీయులకు 1:21; ఫిలిపీప్యులకు 2:10; ఫిలిపీప్యులకు 3:21; 

కొలొసస్యులకు 1:18; 1 పేతురు 1:21; 2 పేతురు 1:3; 2 పేతురు 1:16; పర్కటన 1:5; పర్కటన 

3:21; పర్కటన 5:12; పర్కటన 6:2; పర్కటన 10:2; పర్కటన 12:10; పర్కటన 19:12;  
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వచనము 2 

ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను; అతడు నీ మారగ్ము సిదధ్పరచును. 

కీరత్నలు 22:27; కీరత్నలు 22:28; కీరత్నలు 98:2; కీరత్నలు 98:3; యెషయా 42:1-4; యెషయా 

49:6; యెషయా 52:10; యెషయా 66:18; యెషయా 66:19; మారుక్ 16:15; మారుక్ 16:16; 

లూకా 24:47; లూకా 24:48; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:28; రోమీయులకు 10:18; 

కొలొసస్యులకు 1:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12-16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36-38; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:48; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15-33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3-5; 1 కొరిందీయులకు 

1:13-16; 1 కొరిందీయులకు 15:29; 1 పేతురు 3:21; మతత్యి 3:16; మతత్యి 3:17; 

ఆదికాండము 1:26; సంఖాయ్కాండము 6:24-27; యెషయా 48:16; 1 కొరిందీయులకు 12:4-6; 

2 కొరిందీయులకు 13:14; ఎఫెసీయులకు 2:18; 1 యోహాను 5:7; పర్కటన 1:4-6; 

సంఖాయ్కాండము 6:27; 1 రాజులు 7:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 

17:9; కీరత్నలు 49:1; కీరత్నలు 65:5; కీరత్నలు 67:2; కీరత్నలు 96:3; సామెతలు 8:1; యెషయా 

52:15; యెషయా 60:3; మీకా 4:2; మీకా 5:7; జెకరాయ్ 14:9; మలాకీ 1:11; మతత్యి 9:37; 

మతత్యి 10:1; మతత్యి 23:34; మతత్యి 26:13; మారుక్ 13:10; లూకా 14:23; యోహాను 

3:5; యోహాను 4:21; యోహాను 5:23; యోహాను 10:30; యోహాను 14:26; యోహాను 

15:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

8:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

11:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

18:8; రోమీయులకు 3:29; రోమీయులకు 6:3; రోమీయులకు 12:7; రోమీయులకు 16:26; 

గలతీయులకు 3:27; ఎఫెసీయులకు 1:21; ఎఫెసీయులకు 3:9; ఎఫెసీయులకు 4:4; 
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ఎఫెసీయులకు 4:5; కొలొసస్యులకు 1:6; కొలొసస్యులకు 3:17; 1 తిమోతి 2:4; 2 తిమోతి 

2:19; తీతుకు 2:11; హెబీర్యులకు 6:2; 2 పేతురు 1:17; 1 యోహాను 5:8;  

వచనము 3 

పర్భువు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోర్వలు సరాళము చేయుడని అరణయ్ములో కేకవేయుచునన్ 

ఒకని శబద్ము అని పర్వకత్యైన యెషయాచేత వార్యబడినటుట్ 

మతత్యి 7:24-27; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:32; దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:27; 1 కొరిందీయులకు 11:2; 1 కొరిందీయులకు 11:23; 1 కొరిందీయులకు 

14:37; ఎఫెసీయులకు 4:11-17; ఎఫెసీయులకు 4:20-32; కొలొసస్యులకు 1:28; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 4:1; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:2; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6-12; 1 తిమోతి 

6:1-4; తీతుకు 2:1-10; 1 పేతురు 2:10-19; 2 పేతురు 1:5-11; 2 పేతురు 3:2; 1 యోహాను 

2:3; 1 యోహాను 2:4; 1 యోహాను 3:19-24; పర్కటన 22:14; మతత్యి 1:23; మతత్యి 

18:20; ఆదికాండము 39:2; ఆదికాండము 39:3; ఆదికాండము 39:21; నిరగ్మకాండము 3:12; 

యెహోషువ 1:5; కీరత్నలు 46:7; కీరత్నలు 46:11; యెషయా 8:8-10; యెషయా 41:10; మారుక్ 

16:20; యోహాను 14:18-23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:10; 2 

తిమోతి 4:17; పర్కటన 22:21; మతత్యి 13:39; మతత్యి 13:40; మతత్యి 13:49; మతత్యి 

24:3; మతత్యి 6:13; 1 రాజులు 1:36; 1 దినవృతాత్ంతములు 16:36; కీరత్నలు 72:19; 

పర్కటన 1:18; పర్కటన 22:20; ఆదికాండము 28:15; నిరగ్మకాండము 3:14; నిరగ్మకాండము 

4:15; నిరగ్మకాండము 6:29; నిరగ్మకాండము 7:2; నిరగ్మకాండము 8:27; నిరగ్మకాండము 

12:50; నిరగ్మకాండము 17:10; నిరగ్మకాండము 18:16; నిరగ్మకాండము 18:19; 

నిరగ్మకాండము 18:20; నిరగ్మకాండము 20:24; నిరగ్మకాండము 21:1; నిరగ్మకాండము 

33:14; నిరగ్మకాండము 34:9; నిరగ్మకాండము 34:11; నిరగ్మకాండము 34:32; 

నిరగ్మకాండము 35:29; నిరగ్మకాండము 36:1; నిరగ్మకాండము 38:22; నిరగ్మకాండము 39:5; 

Page  of 6 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

నిరగ్మకాండము 39:32; నిరగ్మకాండము 39:42; నిరగ్మకాండము 40:16; లేవీయకాండము 8:4; 

లేవీయకాండము 10:11; సంఖాయ్కాండము 1:54; సంఖాయ్కాండము 9:5; సంఖాయ్కాండము 

20:11; సంఖాయ్కాండము 29:40; సంఖాయ్కాండము 36:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 1:18; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:32; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 26:16; యెహోషువ 1:8; యెహోషువ 6:27; నాయ్యాధిపతులు 6:12; 

నాయ్యాధిపతులు 6:16; నాయ్యాధిపతులు 13:14; 1 సమూయేలు 10:7; 1 సమూయేలు 16:18; 

1 సమూయేలు 18:14; 1 సమూయేలు 20:13; 1 రాజులు 8:57; 2 రాజులు 18:7; 1 

దినవృతాత్ంతములు 22:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 1:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:4; 2 

దినవృతాత్ంతములు 17:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:9; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:17; ఎజార్ 

1:3; ఎజార్ 7:6; కీరత్నలు 23:4; కీరత్నలు 42:5; కీరత్నలు 49:1; కీరత్నలు 65:5; కీరత్నలు 73:23; 

కీరత్నలు 91:15; కీరత్నలు 103:18; కీరత్నలు 119:4; కీరత్నలు 143:10; సామెతలు 8:1; 

పరమగీతము 6:2; పరమగీతము 7:5; పరమగీతము 8:13; యెషయా 4:5; యెషయా 8:10; 

యెషయా 41:4; యెషయా 62:12; యెషయా 66:22; యిరిమ్యా 1:7; యిరిమ్యా 1:8; 

యిరిమ్యా 11:4; యిరిమ్యా 26:2; యిరిమ్యా 28:6; యిరిమ్యా 30:11; యిరిమ్యా 42:11; 

యిరిమ్యా 43:1; యిరిమ్యా 46:28; యెహెజేక్లు 2:7; యెహెజేక్లు 34:30; యెహెజేక్లు 43:7; 

యెహెజేక్లు 43:11; యెహెజేక్లు 44:5; యెహెజేక్లు 46:10; దానియేలు 11:33; ఆమోసు 

5:14; మీకా 4:2; హగగ్యి 1:13; జెకరాయ్ 2:10; జెకరాయ్ 9:14; జెకరాయ్ 10:5; మతత్యి 5:19; 

మతత్యి 11:1; మతత్యి 11:29; మతత్యి 23:34; మతత్యి 26:11; మతత్యి 26:29; లూకా 

14:23; లూకా 24:53; యోహాను 3:13; యోహాను 13:1; యోహాను 14:16; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:11; 

రోమీయులకు 9:5; రోమీయులకు 15:33; రోమీయులకు 16:26; 1 కొరిందీయులకు 5:4; 1 

కొరిందీయులకు 14:16; 1 కొరిందీయులకు 16:24; 2 కొరిందీయులకు 12:9; 2 కొరిందీయులకు 

13:14; గలతీయులకు 1:5; గలతీయులకు 3:27; ఎఫెసీయులకు 6:24; ఫిలిపీప్యులకు 4:9; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:20; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:4; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:16; 1 తిమోతి 1:17; 
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1 తిమోతి 5:21; 1 తిమోతి 6:3; 2 తిమోతి 4:22; తీతుకు 2:12; హెబీర్యులకు 13:21; 

యాకోబు 1:22; 2 పేతురు 3:18; పర్కటన 2:1; పర్కటన 12:17; పర్కటన 19:4;  

వచనము 4 

బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అరణయ్ములో ఉండి పాపక్షమాపణ నిమితత్ము మారుమనసుస్ విషయమైన 

బాపిత్సమ్ము పర్కటించుచు వచెచ్ను. 

లూకా 1:2; లూకా 1:3; లూకా 2:10; లూకా 2:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 1:2; యోహాను 20:31; రోమీయులకు 1:1-4; 1 యోహాను 1:1-3; 1 యోహాను 

5:11; 1 యోహాను 5:12; కీరత్నలు 2:7; మతత్యి 3:17; మతత్యి 14:33; మతత్యి 17:5; లూకా 

1:35; యోహాను 1:14; యోహాను 1:34; యోహాను 1:49; యోహాను 3:16; యోహాను 6:69; 

రోమీయులకు 8:3; రోమీయులకు 8:32; హెబీర్యులకు 1:1; హెబీర్యులకు 1:2; హోషేయ 1:2; 

మతత్యి 21:25; మారుక్ 3:11; మారుక్ 11:30; యోహాను 1:6; యోహాను 9:35; యోహాను 

15:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

19:4; రోమీయులకు 1:9; 2 కొరిందీయులకు 1:19; 2 కొరిందీయులకు 10:14; హెబీర్యులకు 

4:14; హెబీర్యులకు 6:1;  

వచనము 5 

అంతట యూదయ దేశసుథ్లందరును, యెరూషలేము వారందరును, బయలుదేరి అతనియొదద్కు వచిచ్, 

తమ పాపములను ఒపుప్కొనుచు, యొరాద్ను నదిలో అతనిచేత బాపిత్సమ్ము పొందుచుండిరి 

కీరత్నలు 40:7; మతత్యి 2:5; మతత్యి 26:24; మతత్యి 26:31; లూకా 1:70; లూకా 18:31; 

మలాకీ 3:1; మతత్యి 11:10; లూకా 1:15-17; లూకా 1:76; లూకా 7:27; లూకా 7:28; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:41; యెషయా 40:3; మారుక్ 9:12; యోహాను 3:28; యోహాను 

6:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24;  

వచనము 6 
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యోహాను ఒంటె రోమముల వసత్రమును మొలచుటుట్ తోలు దటిట్యు ధరించుకొనువాడు, అడవితేనెను 

మిడుతలను తినువాడు. 

యెషయా 40:3-5; మతత్యి 3:3; లూకా 3:4-6; యోహాను 1:15; యోహాను 1:19-34; 

యోహాను 3:28-36; మలాకీ 3:1; మతత్యి 11:7; మారుక్ 6:12; లూకా 1:76; లూకా 1:77; 

లూకా 1:80; లూకా 3:2; యోహాను 1:23; యోహాను 1:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:22; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25; 1 దెసస్లోనీకయులకు 3:11; 2 తిమోతి 2:25;  

వచనము 7 

మరియు అతడు నాకంటె శకిత్మంతుడొకడు నావెనుక వచుచ్చునాన్డు; నేను వంగి ఆయన 

చెపుప్లవారును విపుప్టకు పాతుర్డను కాను; 

మతత్యి 3:1; మతత్యి 3:2; మతత్యి 3:6; మతత్యి 3:11; లూకా 3:2; లూకా 3:3; యోహాను 

3:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

13:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

22:16; లూకా 1:77; లూకా 1:80; లూకా 7:24; 2 తిమోతి 2:25;  

వచనము 8 

నేను నీళల్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచిచ్తిని గాని ఆయన పరిశుదాధ్తమ్లో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్నని చెపిప్ 

పర్కటించుచుండెను. 

మతత్యి 3:5; మతత్యి 3:6; మతత్యి 4:25; యోహాను 1:28; యోహాను 3:23; లేవీయకాండము 

26:40-42; యెహోషువ 7:19; కీరత్నలు 32:5; సామెతలు 28:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:18; 1 యోహాను 1:8-10; మారుక్ 1:33; మారుక్ 1:37; 

లూకా 3:3; లూకా 7:24; 1 యోహాను 1:9;  

వచనము 9 

ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచిచ్ యొరాద్నులో యోహానుచేత బాపిత్సమ్ము 

పొందెను. 
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2 రాజులు 1:8; జెకరాయ్ 13:4; మతత్యి 3:4; లేవీయకాండము 11:22; లూకా 7:33;  

వచనము 10 

వెంటనే ఆయన నీళల్లోనుండి ఒడుడ్నకు వచుచ్చుండగా ఆకాశము చీలచ్బడుటయు, పరిశుదాధ్తమ్ 

పావురమువలె తనమీదికి దిగివచుచ్టయు చూచెను. 

మతత్యి 3:11; మతత్యి 3:14; లూకా 3:16; లూకా 7:6; లూకా 7:7; యోహాను 1:27; 

యోహాను 3:28-31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25; దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9; యోహాను 

1:15; యోహాను 1:20; యోహాను 1:33;  

వచనము 11 

మరియు నీవు నా పిర్యకుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచునాన్నని యొక శబద్ము 

ఆకాశమునుండి వచెచ్ను. 

మతత్యి 3:11; సామెతలు 1:23; యెషయా 32:15; యెషయా 44:3; యెహెజేక్లు 36:25-27; 

యోవేలు 2:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

11:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:4-6; 1 కొరిందీయులకు 12:13; తీతుకు 3:5; తీతుకు 3:6; 

మతత్యి 3:6; లూకా 3:16; యోహాను 1:20; యోహాను 1:26; యోహాను 1:33;  

వచనము 12 

వెంటనే పరిశుదాధ్తమ్ ఆయనను అరణయ్ములోనికి తోర్సికొనిపోయెను. 

మతత్యి 3:13-15; లూకా 3:21; 2 రాజులు 5:12; మతత్యి 3:6;  

వచనము 13 

ఆయన సాతానుచేత శోధింపబడుచు అరణయ్ములో నలువదిదినములు అడవిమృగములతోకూడ 

నుండెను; మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. 
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మతత్యి 3:16; యోహాను 1:31-34; యెషయా 64:1; యెషయా 42:1; లూకా 3:22; యోహాను 

1:32; లూకా 3:21; యోహాను 1:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:56; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

8:39; పర్కటన 4:1;  

వచనము 14 

యోహాను చెరపటట్బడిన తరువాత యేసు 

మతత్యి 3:17; యోహాను 5:37; యోహాను 12:28-30; 2 పేతురు 1:17; 2 పేతురు 1:18; 

మారుక్ 9:7; కీరత్నలు 2:7; యెషయా 42:1; మతత్యి 17:5; లూకా 9:35; యోహాను 1:34; 

యోహాను 3:16; యోహాను 3:35; యోహాను 3:36; యోహాను 5:20-23; యోహాను 6:69; 

రోమీయులకు 1:4; కొలొసస్యులకు 1:13; మతత్యి 12:18; మారుక్ 12:6; యోహాను 5:32; 

యోహాను 6:27;  

వచనము 15 

కాలము సంపూరణ్మైయునన్ది, దేవుని రాజయ్ము సమీపించియునన్ది ? మారుమనసుస్ పొంది సువారత్ 

నముమ్డని చెపుప్చు దేవుని సువారత్ పర్కటించుచు, గలిలయకు వచెచ్ను. 

మతత్యి 4:1-11; లూకా 4:1-4;  

వచనము 16 

ఆయన గలిలయ సముదర్తీరమున వెళుల్చుండగా సీమోనును సీమోను సహోదరుడగు అందెర్యయు, 

సముదర్ములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు. 

నిరగ్మకాండము 24:18; నిరగ్మకాండము 34:28; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:25; 1 రాజులు 19:8; హెబీర్యులకు 

2:17; హెబీర్యులకు 2:18; హెబీర్యులకు 4:15; 1 రాజులు 19:5-7; మతత్యి 4:11; మతత్యి 

26:53; 1 తిమోతి 3:16; లూకా 4:1;  

వచనము 17 
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యేసు నా వెంబడి రండి, నేను మిముమ్ను మనుషుయ్లను పటుట్ జాలరులనుగా చేసెదనని వారితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 4:12; మతత్యి 11:2; మతత్యి 14:2; లూకా 3:20; యోహాను 3:22-24; యెషయా 

61:1-3; మతత్యి 4:23; మతత్యి 9:35; లూకా 4:17-19; లూకా 4:43; లూకా 4:44; లూకా 

8:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23; ఎఫెసీయులకు 2:17; 

మతత్యి 4:17; మారుక్ 2:2; లూకా 4:14; లూకా 9:2; లూకా 16:16; లూకా 23:5; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:31; హెబీర్యులకు 2:3;  

వచనము 18 

వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచి ఆయనను వెంబడించిరి. 

దానియేలు 2:44; దానియేలు 9:25; గలతీయులకు 4:4; ఎఫెసీయులకు 1:10; మతత్యి 3:2; 

మతత్యి 4:17; మతత్యి 10:7; లూకా 10:9; లూకా 10:11; మతత్యి 21:31; మతత్యి 21:32; 

లూకా 24:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:36-38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; 2 తిమోతి 

2:25; 2 తిమోతి 2:26; రోమీయులకు 16:26; యెషయా 56:1; మతత్యి 3:1; మతత్యి 12:28; 

మారుక్ 6:12; మారుక్ 16:16; లూకా 2:10; లూకా 4:43; లూకా 9:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

10:37;  

వచనము 19 

ఆయన ఇంక కొంతదూరము వెళిల్ జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబును అతని సహోదరుడగు 

యోహానును చూచెను; వారు దోనెలో ఉండి తమ వలలు బాగుచేసికొనుచుండిరి. 

మతత్యి 4:18-22; లూకా 5:1; లూకా 5:4-11; మారుక్ 3:16; మారుక్ 3:18; మతత్యి 10:2; 

లూకా 6:14; యోహాను 1:40-42; యోహాను 6:8; యోహాను 12:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

1:13; మతత్యి 15:29; మారుక్ 10:28; మారుక్ 13:3; మారుక్ 14:33;  

వచనము 20 
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వెంటనే ఆయన వారిని పిలువగా వారు తమ తండిర్యైన జెబెదయిని దోనెలో జీతగాండర్యొదద్ 

విడిచిపెటిట్ ఆయనను వెంబడించిరి. 

యెహెజేక్లు 47:10; మతత్యి 4:19; మతత్యి 4:20; లూకా 5:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:38-41; మతత్యి 10:2; మతత్యి 13:47; మతత్యి 19:27; మారుక్ 2:14;  

వచనము 21 

అంతట వారు కపెరన్హూములోనికి వెళిల్రి. వెంటనే ఆయన విశార్ంతిదినమున 

సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను. 

మారుక్ 10:28-31; మతత్యి 19:27-30; లూకా 5:11; లూకా 14:33; లూకా 18:28-30; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:8; మతత్యి 4:19;  

వచనము 22 

ఆయన శాసుత్ర్లవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు ఆయన బోధకు 

ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 3:17; మారుక్ 5:37; మారుక్ 9:2; మారుక్ 10:35; మారుక్ 14:33; మతత్యి 4:21; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2; లూకా 5:2; లూకా 6:14;  

వచనము 23 

ఆ సమయమున వారి సమాజమందిరములో అపవితార్తమ్ పటిట్న మనుషుయ్డొకడుండెను. 

మారుక్ 10:29; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9; 1 రాజులు 19:20; మతత్యి 4:21; మతత్యి 

4:22; మతత్యి 8:21; మతత్యి 8:22; మతత్యి 10:37; లూకా 14:26; 2 కొరిందీయులకు 

5:16; మారుక్ 3:17; మారుక్ 10:35;  

వచనము 24 

వాడు నజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మముమ్ నశింపజేయుటకు వచిచ్తివా? నీవెవడవో నాకు 

తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుదుధ్డవు అని కేకలువేసెను. 
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మారుక్ 2:1; మతత్యి 4:13; లూకా 4:31; లూకా 10:15; లూకా 4:31; మతత్యి 4:13; 

యోహాను 6:59; మారుక్ 6:53; మతత్యి 14:34; మారుక్ 1:39; మారుక్ 6:2; మతత్యి 4:23; 

లూకా 4:16; లూకా 13:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:14-52; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:2; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:4; మారుక్ 1:32; మారుక్ 3:1;  

వచనము 25 

అందుకు యేసు ఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమమ్ని దానిని గదిద్ంపగా  

యిరిమ్యా 23:29; మతత్యి 7:28; మతత్యి 7:29; మతత్యి 13:54; లూకా 4:32; లూకా 

21:15; యోహాను 7:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:21; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:22; 2 కొరిందీయులకు 4:2; హెబీర్యులకు 4:12; హెబీర్యులకు 

4:13; మారుక్ 7:3-13; మతత్యి 23:16-24; మారుక్ 6:2; మారుక్ 11:18; లూకా 2:47; 

తీతుకు 2:15;  

వచనము 26 

ఆ అపవితార్తమ్ వానిని విలవిలలాడించి పెదద్ కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను. 

మారుక్ 1:34; మారుక్ 5:2; మారుక్ 7:25; మారుక్ 9:25; మతత్యి 12:43; లూకా 4:33-37; 

మారుక్ 3:11;  

వచనము 27 

అందరును విసమ్యమొంది ఇదేమిటో? యిది కొర్తత్ బోధగా ఉనన్దే; ఈయన అధికారముతో 

అపవితార్తమ్లకును ఆజాఞ్పింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచునన్వని యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 5:7; నిరగ్మకాండము 14:12; మతత్యి 8:29; లూకా 8:28; లూకా 8:37; యాకోబు 

2:19; కీరత్నలు 16:10; కీరత్నలు 89:18; కీరత్నలు 89:19; దానియేలు 9:24; లూకా 4:34; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27; 

పర్కటన 3:7; దానియేలు 4:13; మారుక్ 3:11; మారుక్ 5:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:15; 1 యోహాను 2:20; 1 యోహాను 3:8;  
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వచనము 28 

వెంటనే ఆయనను గూరిచ్న సమాచారము తవ్రలో గలిలయ పార్ంతములందంతట వాయ్పించెను. 

మారుక్ 1:34; మారుక్ 3:11; మారుక్ 3:12; మారుక్ 9:25; కీరత్నలు 50:16; లూకా 4:35; 

లూకా 4:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17; కీరత్నలు 44:4; జెకరాయ్ 3:2; మతత్యి 8:8; మతత్యి 

8:16; మారుక్ 5:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18;  

వచనము 29 

వెంటనే వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళిల్, యాకోబుతోను యోహానుతోను సీమోను అందెర్య 

అనువారి యింట పర్వేశించిరి. 

మారుక్ 9:20; మారుక్ 9:26; లూకా 9:39; లూకా 9:42; లూకా 11:22; కీరత్నలు 44:4; మారుక్ 

5:2; లూకా 4:35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18;  

వచనము 30 

సీమోను అతత్ జవ్రముతో పడియుండగా, వెంటనే వారామెనుగూరిచ్ ఆయనతో చెపిప్రి. 

మారుక్ 7:37; మతత్యి 9:33; మతత్యి 12:22; మతత్యి 12:23; మతత్యి 15:31; లూకా 4:36; 

లూకా 9:1; లూకా 10:17-20; మతత్యి 8:27; మారుక్ 2:12; మారుక్ 5:42; మారుక్ 6:51; 

లూకా 4:15; లూకా 7:7; లూకా 9:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

17:19; తీతుకు 2:15;  

వచనము 31 

ఆయన ఆమె దగగ్రకు వచిచ్, చెయియ్పటిట్ ఆమెను లేవనెతెత్ను; అంతట జవ్రము ఆమెను వదలెను గనుక 

ఆమె వారికి ఉపచారము చేయసాగెను. 

మారుక్ 1:45; మీకా 5:4; మతత్యి 4:24; మతత్యి 9:31; లూకా 4:17; లూకా 4:37; మతత్యి 

14:35; మారుక్ 6:14; లూకా 4:14; లూకా 5:15; లూకా 7:17;  

వచనము 32 
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సాయంకాలము పొర్దుద్గుర్ంకినపుప్డు, జనులు సకల రోగులను దయయ్ములు పటిట్నవారిని 

ఆయనయొదద్కు తీసికొని వచిచ్రి; 

మతత్యి 8:14; మతత్యి 8:15; లూకా 4:38; లూకా 4:39; లూకా 9:58; మతత్యి 10:2; లూకా 

6:14;  

వచనము 33 

పటట్ణమంతయు ఆ యింటి వాకిట కూడియుండెను. 

1 కొరిందీయులకు 9:5; మారుక్ 5:23; యోహాను 11:3; యాకోబు 5:14; యాకోబు 5:15; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8;  

వచనము 34 

ఆయన నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడిన అనేకులను సవ్సథ్పరచి, అనేకమైన దయయ్ములను 

వెళల్గొటెట్ను. అవి తనున్ ఎరిగియుండినందున ఆయన ఆ దయయ్ములను మాటలాడనియయ్లేదు. 

మారుక్ 5:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41; మారుక్ 15:41; కీరత్నలు 103:1-3; కీరత్నలు 

116:12; మతత్యి 27:55; లూకా 8:2; లూకా 8:3; కీరత్నలు 44:4; మతత్యి 9:25; మతత్యి 

14:31; మారుక్ 1:42; మారుక్ 9:27; మారుక్ 10:52; లూకా 8:54; యోహాను 5:9; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8;  

వచనము 35 

ఆయన పెందలకడనే లేచి యింకను చాలా చీకటి యుండగానే బయలుదేరి, అరణయ్పర్దేశమునకు వెళిల్, 

అకక్డ పార్రథ్న చేయుచుండెను. 

మారుక్ 1:21; మారుక్ 3:2; మతత్యి 8:16; లూకా 4:40; మతత్యి 4:23; మతత్యి 9:2; మతత్యి 

9:35; మతత్యి 15:30;  

వచనము 36 

సీమోనును అతనితో కూడ నునన్వారును ఆయనను వెదకుచు వెళిల్ 

మారుక్ 1:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:44; మారుక్ 2:2;  
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వచనము 37 

ఆయనను కనుగొని,అందరు నినున్ వెదకుచునాన్రని ఆయనతో చెపప్గా 

మారుక్ 1:25; మారుక్ 3:12; లూకా 4:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:16-18; మతత్యి 8:16; 

మతత్యి 17:18; మారుక్ 1:23; లూకా 4:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 19:15;  

వచనము 38 

ఆయన ఇతర సమీప గార్మములలోను నేను పర్కటించునటుల్ వెళుల్దము రండి; యిందునిమితత్మే గదా 

నేను బయలుదేరి వచిచ్తినని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:46-48; కీరత్నలు 5:3; కీరత్నలు 109:4; లూకా 4:42; లూకా 6:12; లూకా 

22:39-46; యోహాను 4:34; యోహాను 6:15; ఎఫెసీయులకు 6:18; ఫిలిపీప్యులకు 2:5; 

హెబీర్యులకు 5:7; యెహోషువ 3:1; 1 సమూయేలు 1:19; కీరత్నలు 55:17; కీరత్నలు 88:13; 

కీరత్నలు 119:62; కీరత్నలు 119:147; సామెతలు 18:1; సామెతలు 31:15; పరమగీతము 5:2; 

యెషయా 26:9; యిరిమ్యా 25:3; విలాపవాకయ్ములు 2:19; మతత్యి 8:18; లూకా 5:16; లూకా 

9:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:13;  

వచనము 39 

ఆయన గలిలయయందంతట వారి సమాజమందిరములలో పర్కటించుచు, దయయ్ములను 

వెళల్గొటుట్చు నుండెను. 

లూకా 5:16;  

వచనము 40 

ఒక కుషఠ్రోగి ఆయనయొదద్కు వచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూల్ని నీకిషట్మైతే ననున్ శుదుధ్నిగా 

చేయగలవని ఆయనతో చెపిప్, ఆయనను వేడుకొనగా 

మారుక్ 1:5; జెకరాయ్ 11:11; యోహాను 3:26; యోహాను 11:48; యోహాను 12:19; మారుక్ 

2:2; లూకా 4:42; యోహాను 6:24; యోహాను 10:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20;  
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వచనము 41 

ఆయన కనికరపడి, చెయియ్చాపి వానిని ముటిట్ నాకిషట్మే; నీవు శుదుధ్డవు కమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 

లూకా 4:43; యెషయా 61:1-3; లూకా 2:49; లూకా 4:18-21; యోహాను 9:4; యోహాను 

16:28; యోహాను 17:4; యోహాను 17:8; మతత్యి 11:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:20;  

వచనము 42 

వెంటనే కుషఠ్రోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుదుధ్డాయెను. 

మారుక్ 1:21; మతత్యి 4:23; లూకా 4:43; లూకా 4:44; మతత్యి 4:15; మారుక్ 7:30; లూకా 

4:41; మతత్యి 11:1; మారుక్ 3:7; మారుక్ 6:2; లూకా 4:15; లూకా 8:1; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:38;  

వచనము 43 

అపుప్డాయన ఎవనితోను ఏమియు చెపప్కు సుమీ; 

మతత్యి 8:2-4; లూకా 5:12-14; లేవీయకాండము 13:1; లేవీయకాండము 14:57; 

సంఖాయ్కాండము 12:10-15; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:9; 2 

సమూయేలు 3:29; 2 రాజులు 5:5-27; 2 రాజులు 5:27; 2 రాజులు 7:3; 2 రాజులు 15:5; 

మతత్యి 11:5; లూకా 17:12-19; మారుక్ 10:17; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:13; మతత్యి 

17:14; లూకా 22:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:60; ఎఫెసీయులకు 3:14; మారుక్ 9:22; 

మారుక్ 9:23; ఆదికాండము 18:14; 2 రాజులు 5:7; లేవీయకాండము 14:2; మారుక్ 7:25; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:5;  

వచనము 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 6:34; మతత్యి 9:36; లూకా 7:12; లూకా 7:13; హెబీర్యులకు 2:17; హెబీర్యులకు 

4:15; మారుక్ 4:39; మారుక్ 5:41; ఆదికాండము 1:3; కీరత్నలు 33:9; హెబీర్యులకు 1:3; 

కీరత్నలు 44:4; మతత్యి 8:3; మతత్యి 8:15; మతత్యి 14:31; మారుక్ 2:11; మారుక్ 7:34; 

మారుక్ 8:2; మారుక్ 9:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9;  

వచనము 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 1:31; మారుక్ 5:29; కీరత్నలు 33:9; మతత్యి 15:28; యోహాను 4:50-53; యోహాను 

15:3; యోహాను 5:9;  
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వచనము 1 

కొనిన్ దినములైన పిమమ్ట ఆయన మరల కపెరన్హూములోనికి వచెచ్ను 

మారుక్ 3:12; మారుక్ 5:43; మారుక్ 7:36; మతత్యి 9:30; లూకా 8:56; మతత్యి 8:4;  

వచనము 2 

ఆయన యింట ఉనాన్డని వినవచిచ్నపుప్డు అనేకులు కూడివచిచ్రి గనుక వాకిటనైనను వారికి సథ్లము 

లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాకయ్ము బోధించుచుండగా 

లేవీయకాండము 14:2-32; మతత్యి 23:2; మతత్యి 23:3; లూకా 5:14; లూకా 17:14; 

రోమీయులకు 15:4; 1 కొరిందీయులకు 10:11; లేవీయకాండము 13:2; లేవీయకాండము 

14:10; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:8; మతత్యి 6:3; మతత్యి 8:4; మతత్యి 9:31; మారుక్ 

7:36; మారుక్ 13:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:22;  

వచనము 3 

కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుషుయ్ని నలుగురిచేత మోయించుకొని ఆయనయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 

కీరత్నలు 77:11; మతత్యి 9:31; లూకా 5:15; తీతుకు 1:10; మారుక్ 2:1; మారుక్ 2:2; మారుక్ 

2:13; మతత్యి 9:26; మారుక్ 1:28; మారుక్ 6:14; మారుక్ 6:31; మారుక్ 7:36; లూకా 4:15; 

లూకా 4:37; లూకా 4:42; లూకా 8:39; లూకా 16:16; యోహాను 5:15;  

వచనము 4 

చాలమంది కూడియునన్ందున వారాయనయొదద్కు చేరలేక, ఆయన యునన్చోటికి పైగా ఇంటి కపుప్ 

విపిప్, సందుచేసి పక్షవాయువు గలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి. 

మారుక్ 1:45; మతత్యి 9:1; లూకా 5:18; మారుక్ 7:24; లూకా 18:35-38; యోహాను 4:47; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:6; మతత్యి 8:5; మతత్యి 9:2; మతత్యి 14:35; మారుక్ 1:21; మారుక్ 

6:55; లూకా 5:15; లూకా 18:37;  

వచనము 5 
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యేసు వారి విశావ్సము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని పక్షవాయువు 

గలవానితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 2:13; మారుక్ 1:33; మారుక్ 1:37; మారుక్ 1:45; మారుక్ 4:1; మారుక్ 4:2; లూకా 

5:17; లూకా 12:1; మారుక్ 1:14; మారుక్ 6:34; కీరత్నలు 40:9; మతత్యి 5:2; లూకా 8:1; 

లూకా 8:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:19; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 14:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:6; రోమీయులకు 10:8; 2 తిమోతి 4:2; మారుక్ 

4:14; లూకా 5:15; యాకోబు 1:19;  

వచనము 6 

శాసుత్ర్లలో కొందరు అకక్డ కూరుచ్ండియుండిరి. 

మతత్యి 9:1; మతత్యి 9:2-8; లూకా 5:18-26; మతత్యి 8:6; మతత్యి 8:16; మారుక్ 8:22; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33;  

వచనము 7 

వారు ఇతడు ఇటెల్ందుకు చెపుప్చునాన్డు? దేవదూషణ చేయుచునాన్డు గదా; దేవుడొకక్డే తపప్ 

పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 22:8; లూకా 5:19; మతత్యి 9:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16;  

వచనము 8 

వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆతమ్లో తెలిసికొని మీరీలాటి 

సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? 

ఆదికాండము 22:12; యోహాను 2:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

14:9; ఎఫెసీయులకు 2:8; 1 దెసస్లోనీకయులకు 1:3; 1 దెసస్లోనీకయులకు 1:4; యాకోబు 

2:18-22; మారుక్ 2:9; మారుక్ 2:10; యెషయా 53:11; మతత్యి 9:2; లూకా 5:20; లూకా 

7:47-50; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; 2 కొరిందీయులకు 2:10; కొలొసస్యులకు 3:13; 

మారుక్ 5:34; మతత్యి 9:22; లూకా 8:48; యోబు 33:17-26; కీరత్నలు 32:1-5; కీరత్నలు 
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90:7-9; కీరత్నలు 103:3; యెషయా 38:17; యోహాను 5:14; 1 కొరిందీయులకు 11:30; 

యాకోబు 5:15; లూకా 7:48; యోహాను 20:23;  

వచనము 9 

ఈ పక్షవాయువు గలవానితో నీ పాపములు క్షమింపబడియునన్వని చెపుప్ట సులభమా? నీవు లేచి నీ 

పరుపెతిత్కొని నడువుమని చెపుప్ట సులభమా? 

మారుక్ 8:17; మతత్యి 16:7; మతత్యి 16:8; లూకా 5:21; లూకా 5:22; 2 కొరిందీయులకు 

10:5; 1 రాజులు 12:26; కీరత్నలు 10:11; కీరత్నలు 35:25; యెషయా 29:20; మతత్యి 9:3; 

మారుక్ 9:14; లూకా 7:39;  

వచనము 10 

అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుషయ్కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు 

తెలిసికొనవలెనని వారితో చెపిప్ 

మారుక్ 14:64; మతత్యి 9:3; మతత్యి 26:65; యోహాను 10:33; యోహాను 10:36; యోబు 

14:4; కీరత్నలు 130:4; యెషయా 43:25; దానియేలు 9:9; మీకా 7:18; లూకా 5:21; లూకా 

7:49; యోహాను 20:20-23; యెషయా 29:20; మతత్యి 9:6; మారుక్ 2:16; మారుక్ 2:24; 

లూకా 7:39; లూకా 9:10;  

వచనము 11 

పక్షవాయువు గలవానిని చూచి నీవు లేచి నీ పరుపెతిత్కొని యింటికి పొమమ్ని నీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 29:17; మతత్యి 9:4; లూకా 5:22; లూకా 6:8; లూకా 7:39; లూకా 

7:40; యోహాను 2:24; యోహాను 2:25; యోహాను 6:64; యోహాను 21:17; హెబీర్యులకు 

4:13; పర్కటన 2:23; మారుక్ 7:21; కీరత్నలు 139:2; సామెతలు 15:26; సామెతలు 24:9; 

యెషయా 55:7; యెహెజేక్లు 38:10; లూకా 24:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:3; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:22; ఆదికాండము 18:15; కీరత్నలు 35:25; యెహెజేక్లు 11:5; మతత్యి 12:25; 

మతత్యి 22:18; మారుక్ 8:17; మారుక్ 9:33;  
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వచనము 12 

తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెతిత్కొని, వారందరియెదుట నడచిపోయెను గనుక, వారందరు 

విభార్ంతినొంది మనమీలాటి కారయ్ములను ఎనన్డును చూడలేదని చెపుప్కొనుచు దేవుని 

మహిమపరచిరి. 

మతత్యి 9:5; లూకా 5:22-25; మారుక్ 2:5; లూకా 5:23; యోహాను 5:11;  

వచనము 13 

ఆయన సముదర్తీరమున మరల నడచిపోవుచుండెను. జనులందరును ఆయనయొదద్కు రాగా ఆయన 

వారికి బోధించెను. 

దానియేలు 7:13; దానియేలు 7:14; మతత్యి 9:6-8; మతత్యి 16:13; యోహాను 5:20-27; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; 1 తిమోతి 1:13-16; కీరత్నలు 103:3; మారుక్ 2:5;  

వచనము 14 

ఆయన మారగ్మున వెళుల్చు, సుంకపు మెటుట్నొదద్ కూరుచ్నన్ అలఫ్యి కుమారుడగు లేవిని చూచి ననున్ 

వెంబడించుమని అతనితో చెపప్గా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను. 

మారుక్ 1:41; యోహాను 5:8-10; యోహాను 6:63; కీరత్నలు 103:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9;  

వచనము 15 

అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూరుచ్ండియుండగా, సుంకరులును పాపులును అనేకులు 

యేసుతోను ఆయన శిషుయ్లతోను కూరుచ్ండియుండిరి. ఇటిట్వారనేకులుండిరి; వారాయనను 

వెంబడించువారైరి 

మారుక్ 1:27; మతత్యి 9:8; మతత్యి 12:23; లూకా 7:16; మతత్యి 15:31; లూకా 5:26; 

లూకా 13:13; లూకా 17:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:21; మతత్యి 9:33; యోహాను 7:31; 

యోహాను 9:32; మారుక్ 6:51; మారుక్ 7:35; మారుక్ 7:37; యోహాను 15:24; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9;  
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వచనము 16 

పరిసయుయ్లలోనునన్ శాసుత్ర్లు ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను భుజించుట చూచి ఆయన 

సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి భోజనము చేయుచునాన్డేమని ఆయన శిషుయ్ల నడుగగా 

మతత్యి 9:9; మతత్యి 13:1; మారుక్ 2:2; మారుక్ 3:7; మారుక్ 3:8; మారుక్ 3:20; మారుక్ 

3:21; మారుక్ 4:1; సామెతలు 1:20-22; లూకా 19:48; లూకా 21:38; మారుక్ 1:45; లూకా 

5:27;  

వచనము 17 

యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగయ్ము గలవారికి వైదుయ్డకక్రలేదు; నేను పాపులనే పిలువ 

వచిచ్తినిగాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:18; మతత్యి 9:9; లూకా 5:27; మారుక్ 3:18; లూకా 6:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

1:13; మారుక్ 1:17-20; మతత్యి 4:19-22; మతత్యి 10:3; మతత్యి 19:21; మతత్యి 19:27;  

వచనము 18 

యోహాను శిషుయ్లును పరిసయుయ్లును ఉపవాసము చేయుట కదుద్. వారు వచిచ్ యోహాను శిషుయ్లును 

పరిసయుయ్ల శిషుయ్లును ఉపవాసము చేయుదురు గాని నీ శిషుయ్లు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి 

హేతువేమని ఆయన నడుగగా 

మతత్యి 9:10; మతత్యి 9:11; మతత్యి 21:31; మతత్యి 21:32; లూకా 5:29; లూకా 5:30; 

లూకా 6:17; లూకా 15:1;  

వచనము 19 

యేసు పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ కాలమున పెండిల్ ఇంటివారు ఉపవాసము చేయదగునా? 

పెండిల్కుమారుడు తమతోకూడ ఉనన్ంతకాలము ఉపవాసము చేయదగదు గాని 

మారుక్ 2:7; యెషయా 65:5; లూకా 15:2-7; లూకా 18:11; లూకా 19:7; లూకా 19:10; 1 

కొరిందీయులకు 2:15; హెబీర్యులకు 12:3; మతత్యి 18:17; మతత్యి 9:10; మతత్యి 9:11; 

మారుక్ 2:24; మారుక్ 7:5; మారుక్ 8:11;  
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వచనము 20 

పెండిల్కుమారుడు వారియొదద్నుండి కొనిపోబడు దినములు వచుచ్ను; ఆ దినములలోనే వారుపవాసము 

చేతురు. 

మతత్యి 9:12; మతత్యి 9:13; లూకా 5:31; లూకా 5:32; లూకా 15:7; లూకా 15:29; లూకా 

16:15; యోహాను 9:34; యోహాను 9:40; యెషయా 1:18; యెషయా 55:7; మతత్యి 18:11; 

లూకా 15:10; లూకా 19:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20; 

రోమీయులకు 5:6-8; రోమీయులకు 5:20; రోమీయులకు 5:21; 1 కొరిందీయులకు 6:9-11; 1 

తిమోతి 1:15; 1 తిమోతి 1:16; తీతుకు 2:14; తీతుకు 3:3-7; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:12; 

యోబు 13:4; యెహెజేక్లు 34:16; మతత్యి 9:10;  

వచనము 21 

ఎవడును పాతబటట్కు కొర్తత్గుడడ్ మాసికవేయడు; వేసినయెడల ఆ కొర్తత్మాసిక పాతబటట్ను 

వెలితిపరచును, చినుగు మరి ఎకుక్వగును. 

మతత్యి 9:14-17; లూకా 5:33-39; మతత్యి 6:16; మతత్యి 6:18; మతత్యి 23:5; లూకా 

18:12; రోమీయులకు 10:3;  

వచనము 22 

ఎవడును పాత తితుత్లలో కొర్తత్ దార్కాష్రసము పోయడు; పోసినయెడల దార్కాష్రసము ఆ తితుత్లను 

పిగులుచ్ను, రసమును తితుత్లును చెడును; అయితే కొర్తత్ దార్కాష్రసము కొర్తత్ తితుత్లలో పోయవలెనని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 29:22; నాయ్యాధిపతులు 14:10; నాయ్యాధిపతులు 14:11; కీరత్నలు 45:14; 

పరమగీతము 6:8; మతత్యి 25:1-10; యోహాను 16:4;  

వచనము 23 

మరియు ఆయన విశార్ంతిదినమున పంటచేలలోబడి వెళుల్చుండగా, శిషుయ్లు మారగ్మున సాగిపోవుచు 

వెనున్లు తుర్ంచుచునుండిరి. 
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కీరత్నలు 45:11; పరమగీతము 3:11; యెషయా 54:5; యెషయా 62:5; యోహాను 3:29; 2 

కొరిందీయులకు 11:2; పర్కటన 19:7; పర్కటన 21:9; జెకరాయ్ 13:7; మతత్యి 26:31; యోహాను 

7:33; యోహాను 7:34; యోహాను 12:8; యోహాను 13:33; యోహాను 16:7; యోహాను 

16:28; యోహాను 17:11; యోహాను 17:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:3; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 14:23; 1 కొరిందీయులకు 7:5; 2 కొరిందీయులకు 6:5; 2 కొరిందీయులకు 11:27; 

మతత్యి 25:1;  

వచనము 24 

అందుకు పరిసయుయ్లు చూడుము, విశార్ంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల చేయుచునాన్రని ఆయన 

నడిగిరి. 

కీరత్నలు 103:13-15; యెషయా 57:16; 1 కొరిందీయులకు 10:13; మతత్యి 9:16; మతత్యి 

12:46; లూకా 5:36; 1 కొరిందీయులకు 1:10;  

వచనము 25 

అందుకాయన వారితో ఇటల్నెను తానును తనతో కూడ నునన్వారును ఆకలిగొనినందున దావీదునకు 

అవసరము వచిచ్నపుప్డు అతడు చేసినది మీరెనన్డును చదువలేదా? 

యెహోషువ 9:4; యెహోషువ 9:13; యోబు 32:19; కీరత్నలు 119:80; కీరత్నలు 119:83; 

మతత్యి 9:17; లూకా 5:37; లూకా 5:38; లూకా 5:36;  

వచనము 26 

అబాయ్తారు పర్ధానయాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళిల్, యాజకులేగాని యితరులు 

తినకూడని సముఖపు రొటెట్లు తాను తిని, తనతోకూడ ఉనన్వారికిచెచ్నుగదా అని చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:1-8; లూకా 6:1-5; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 

23:25; యోహాను 9:14;  

వచనము 27 
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మరియు విశార్ంతిదినము మనుషుయ్లకొరకే నియమింపబడెను గాని మనుషుయ్లు విశార్ంతిదినము 

కొరకు నియమింపబడలేదు. 

మారుక్ 2:7; మారుక్ 2:16; మతత్యి 7:3-5; మతత్యి 15:2; మతత్యి 15:3; మతత్యి 23:23; 

మతత్యి 23:24; హెబీర్యులకు 12:3; నిరగ్మకాండము 20:10; నిరగ్మకాండము 31:15; 

నిరగ్మకాండము 35:2; నిరగ్మకాండము 35:3; సంఖాయ్కాండము 15:32-36; నెహెమాయ్ 

13:15-22; యెషయా 56:2; యెషయా 56:4; యెషయా 56:6; యెషయా 58:13; యిరిమ్యా 

17:20-27; లూకా 6:2; యోహాను 5:10;  

వచనము 28 

అందువలన మనుషయ్కుమారుడు విశార్ంతిదినమునకును పర్భువైయునాన్డని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 12:20; మారుక్ 12:26; మతత్యి 19:4; మతత్యి 21:16; మతత్యి 21:42; మతత్యి 

22:31; లూకా 10:26; 1 సమూయేలు 21:3-6; 1 సమూయేలు 21:6; మతత్యి 12:3; మారుక్ 

12:10; లూకా 6:3;  
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వచనము 1 

సమాజమందిరములో ఆయన మరల పర్వేశింపగా అకక్డ ఊచచెయియ్ గలవాడు ఒకడుండెను. 

2 సమూయేలు 8:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 18:16; 1 రాజులు 2:26; 1 రాజులు 2:27; 1 

సమూయేలు 22:20-22; 1 సమూయేలు 23:6; 1 సమూయేలు 23:9; 2 సమూయేలు 8:17; 2 

సమూయేలు 15:24; 2 సమూయేలు 15:29; 2 సమూయేలు 15:35; 2 సమూయేలు 20:25; 1 

రాజులు 1:7; 1 రాజులు 2:22; 1 రాజులు 2:26; 1 రాజులు 2:27; 1 రాజులు 4:4; 

నిరగ్మకాండము 29:32; నిరగ్మకాండము 29:33; లేవీయకాండము 24:5-9; లేవీయకాండము 

24:9; 1 సమూయేలు 21:1; 1 సమూయేలు 30:7; మతత్యి 12:3; లూకా 6:3;  

వచనము 2 

అచచ్టివారు ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని యుండి, విశార్ంతిదినమున వానిని సవ్సథ్పరచునేమో 

అని ఆయనను కనిపెటుట్చుండిరి. 

నిరగ్మకాండము 23:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:14; నెహెమాయ్ 9:13; నెహెమాయ్ 9:14; 

యెషయా 58:13; యెహెజేక్లు 20:12; యెహెజేక్లు 20:20; లూకా 6:9; యోహాను 7:23; 1 

కొరిందీయులకు 3:21; 1 కొరిందీయులకు 3:22; 2 కొరిందీయులకు 4:15; కొలొసస్యులకు 

2:16; ఆదికాండము 2:3; నిరగ్మకాండము 16:23; నిరగ్మకాండము 20:11; మారుక్ 3:4; లూకా 

6:5; లూకా 13:16;  

వచనము 3 

ఆయన నీవు లేచి మధయ్ను నిలువుమని ఊచచెయియ్ గలవానితో చెపిప్ 

మారుక్ 3:4; మతత్యి 12:8; లూకా 6:5; లూకా 13:15; లూకా 13:16; యోహాను 5:9-11; 

యోహాను 5:17; యోహాను 9:5-11; యోహాను 9:14; యోహాను 9:16; ఎఫెసీయులకు 1:22; 

పర్కటన 1:10; నిరగ్మకాండము 16:23; నిరగ్మకాండము 20:11; యెహెజేక్లు 20:12;  

వచనము 4 
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వారిని చూచి విశార్ంతిదినమున మేలుచేయుట ధరమ్మా కీడుచేయుట ధరమ్మా? పార్ణరక్షణ ధరమ్మా, 

పార్ణహతయ్ ధరమ్మా! అని అడిగెను; అందుకు వారు ఊరకుండిరి. 

మారుక్ 1:21; మతత్యి 12:9-14; లూకా 6:6-11; 1 రాజులు 13:4; యోహాను 5:3; యోహాను 

9:14;  

వచనము 5 

ఆయన వారి హృదయకాఠినయ్మునకు దుఃఖపడి, కోపముతో వారిని కలయచూచి నీ చెయియ్ చాపుమని 

ఆ మనుషుయ్నితో చెపెప్ను; వాడు తన చెయియ్ చాపగా అది బాగుపడెను. 

కీరత్నలు 37:32; యెషయా 29:20; యెషయా 29:21; యిరిమ్యా 20:10; దానియేలు 6:4; 

లూకా 6:7; లూకా 11:53; లూకా 11:54; లూకా 14:1; లూకా 20:20; యోహాను 9:16; 

మతత్యి 12:2; మారుక్ 1:32; లూకా 13:14; యోహాను 5:9;  

వచనము 6 

పరిసయుయ్లు వెలుపలికిపోయి వెంటనే హేరోదీయులతో కలిసికొని, ఆయననేలాగు సంహరింతుమా 

యని ఆయనకు విరోధముగా ఆలోచన చేసిరి. 

యెషయా 42:4; దానియేలు 6:10; లూకా 6:8; యోహాను 9:4; 1 కొరిందీయులకు 15:58; 

గలతీయులకు 6:9; ఫిలిపీప్యులకు 1:14; ఫిలిపీప్యులకు 1:28-30; 1 పేతురు 4:1;  

వచనము 7 

యేసు తన శిషుయ్లతో కూడ సముదర్మునొదద్కు వెళల్గా, గలిలయనుండి వచిచ్న గొపప్ జనసమూహము 

ఆయనను వెంబడించెను, 

మారుక్ 2:27; మారుక్ 2:28; హోషేయ 6:6; మతత్యి 12:10-12; లూకా 6:9; లూకా 

13:13-17; లూకా 14:1-5; మారుక్ 9:34; మతత్యి 12:12; లూకా 14:3; యోహాను 5:10; 

యోహాను 7:19; గలతీయులకు 6:10;  

వచనము 8 
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మరియు ఆయన ఇనిన్ గొపప్ కారయ్ములు చేయుచునాన్డని విని జనులు యూదయనుండియు, 

యెరూషలేమునుండియు, ఇదూమయనుండియు, యొరాద్ను అవతలనుండియు, తూరు సీదోను అనెడి 

పటట్ణపార్ంతములనుండియు ఆయనయొదద్కు గుంపులు గుంపులుగా వచిచ్రి. 

లూకా 6:10; లూకా 13:15; ఎఫెసీయులకు 4:26; పర్కటన 6:16; ఆదికాండము 6:6; 

నాయ్యాధిపతులు 10:16; నెహెమాయ్ 13:8; కీరత్నలు 95:10; యెషయా 63:9; యెషయా 63:10; 

లూకా 19:40-44; ఎఫెసీయులకు 4:30; హెబీర్యులకు 3:10; హెబీర్యులకు 3:17; యెషయా 

6:9; యెషయా 6:10; యెషయా 42:18-20; యెషయా 44:18-20; మతత్యి 13:14; మతత్యి 

13:15; రోమీయులకు 11:7-10; రోమీయులకు 11:25; 2 కొరిందీయులకు 3:14; 

ఎఫెసీయులకు 4:18; 1 రాజులు 13:6; మతత్యి 12:13; లూకా 6:10; లూకా 17:14; యోహాను 

5:8; యోహాను 5:9; యోహాను 9:7; హెబీర్యులకు 5:9; ఆదికాండము 30:2; ఆదికాండము 

31:36; నిరగ్మకాండము 11:8; నిరగ్మకాండము 16:20; నిరగ్మకాండము 32:19; 

లేవీయకాండము 10:16; సంఖాయ్కాండము 11:10; సంఖాయ్కాండము 16:15; 1 సమూయేలు 

11:6; 1 సమూయేలు 20:34; 2 రాజులు 13:19; నెహెమాయ్ 5:6; యోబు 32:2; కీరత్నలు 

119:158; కీరత్నలు 139:21; మతత్యి 18:31; మారుక్ 6:52; మారుక్ 8:12; మారుక్ 8:17; 

మారుక్ 8:33; మారుక్ 10:14; మారుక్ 10:23; లూకా 20:17; యోహాను 11:33; యోహాను 

13:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:16; 1 కొరిందీయులకు 

13:5; 2 కొరిందీయులకు 7:11;  

వచనము 9 

జనులు గుంపుకూడగా చూచి, వారు తనకు ఇరుకు కలిగింపకుండునటుల్ చినన్దోనె యొకటి తనకు 

సిదధ్పరచి యుంచవలెనని ఆయన తన శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 109:3; కీరత్నలు 109:4; మతత్యి 12:14; లూకా 6:11; లూకా 20:19; లూకా 

20:20; లూకా 22:2; యోహాను 11:53; మారుక్ 8:15; మారుక్ 12:13; మతత్యి 22:16; 

మారుక్ 11:18; యోహాను 5:16; యోహాను 7:19;  
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వచనము 10 

ఆయన అనేకులను సవ్సథ్పరచెను గనుక రోగపీడితులైన వారందరు ఆయనను ముటుట్కొనవలెనని 

ఆయనమీద పడుచుండిరి. 

మతత్యి 10:23; మతత్యి 12:15; లూకా 6:12; యోహాను 10:39-41; యోహాను 11:53; 

యోహాను 11:54; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:6; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 17:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:14; మతత్యి 4:25; లూకా 6:17; మారుక్ 1:39; 

యెహోషువ 20:7; యెహోషువ 21:32; లూకా 23:5; యోహాను 7:41; యోహాను 7:52; 

మతత్యి 8:1; మతత్యి 21:17; మారుక్ 2:13; మారుక్ 6:31; మారుక్ 6:55; మారుక్ 7:24; 

లూకా 5:15; యోహాను 4:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38;  

వచనము 11 

అపవితార్తమ్లు పటిట్నవారు ఆయనను చూడగానే ఆయన యెదుట సాగిలపడి నీవు దేవుని 

కుమారుడవని చెపుప్చు కేకలువేసిరి. 

యెషయా 34:5; యెహెజేక్లు 35:15; యెహెజేక్లు 36:5; మలాకీ 1:2-4; సంఖాయ్కాండము 

32:33-38; యెహోషువ 13:8-14; మారుక్ 7:24; మారుక్ 7:31; యెహోషువ 19:28; 

యెహోషువ 19:29; కీరత్నలు 45:12; కీరత్నలు 87:4; యెషయా 23:1-18; యెహెజేక్లు 26:1; 

యెహెజేక్లు 28:26; యెషయా 23:18; మతత్యి 14:35; మారుక్ 2:13; లూకా 6:17;  

వచనము 12 

తనున్ పర్సిదిధ్ చేయవదద్ని ఆయన వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించెను. 

మారుక్ 5:30; యోహాను 6:15; మారుక్ 3:20; మారుక్ 4:36; మారుక్ 5:24; లూకా 5:1;  

వచనము 13 

ఆయన కొండెకిక్ తనకిషట్మైనవారిని పిలువగా వారాయనయొదద్కు వచిచ్రి. 

మతత్యి 12:15; మతత్యి 14:14; మారుక్ 5:27; మారుక్ 5:28; మారుక్ 6:56; మతత్యి 14:36; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12; 
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మారుక్ 5:29; ఆదికాండము 12:17; సంఖాయ్కాండము 11:33; లూకా 7:2; హెబీర్యులకు 12:6; 

మతత్యి 4:23; మారుక్ 5:24; లూకా 4:40; లూకా 6:19; లూకా 7:21;  

వచనము 14 

వారు తనతో కూడ ఉండునటుల్ను దయయ్ములను వెళల్గొటుట్  

మారుక్ 1:23; మారుక్ 1:24; మారుక్ 5:5; మారుక్ 5:6; మతత్యి 8:31; లూకా 4:41; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13-17; యాకోబు 2:19; మారుక్ 

1:1; మతత్యి 4:3; మతత్యి 4:6; మతత్యి 8:29; మతత్యి 14:33; లూకా 8:28; 1 సమూయేలు 

5:3; మతత్యి 12:22; మారుక్ 1:25; మారుక్ 5:7; లూకా 4:35;  

వచనము 15 

అధికారము గలవారై సువారత్ పర్కటించుటకును వారిని పంపవలెనని ఆయన పండెర్ండుమందిని 

నియమించెను. 

మారుక్ 1:25; మారుక్ 1:34; మతత్యి 12:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18; మారుక్ 1:43; 

మారుక్ 5:43; మారుక్ 7:36; లూకా 4:35;  

వచనము 16 

వారెవరనగా ఆయన పేతురను పేరుపెటిట్న సీమోను 

మతత్యి 10:1-4; లూకా 6:12-16; మతత్యి 5:1; మారుక్ 6:7; లూకా 6:13; లూకా 9:1;  

వచనము 17 

జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; వీరిదద్రికి ఆయన బోయనేరెగ్సను 

పేరు పెటెట్ను; బోయనేరెగ్సు అనగా ఉరిమెడు వారని అరథ్ము. 

యోహాను 15:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:25; గలతీయులకు 

1:1; గలతీయులకు 1:15-20; లూకా 9:1-6; లూకా 10:1-11; లూకా 24:47; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 1:8; యెహోషువ 4:4; మతత్యి 10:1; మారుక్ 6:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23;  

వచనము 18 
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అందెర్య, ఫిలిపుప్, బరొత్లొమయి, మతత్యి, తోమా, అలఫ్యి కుమారుడగు యాకోబు, తదద్యి, 

కనానీయుడైన సీమోను, 

మతత్యి 10:1;  

వచనము 19 

ఆయనను అపప్గించిన ఇసక్రియోతు యూదా అనువారు. 

మారుక్ 1:16; మతత్యి 16:16-18; యోహాను 1:42; 1 కొరిందీయులకు 1:12; 1 

కొరిందీయులకు 3:22; 1 కొరిందీయులకు 9:5; గలతీయులకు 2:7-9; 2 పేతురు 1:1; 

నిరగ్మకాండము 31:2; మతత్యి 10:2; లూకా 8:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:5;  

వచనము 20 

ఆయన ఇంటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు జనులు మరల గుంపుకూడి వచిచ్రి గనుక భోజనము చేయుటకైనను 

వారికి వీలు లేకపోయెను. 

మారుక్ 1:19; మారుక్ 1:20; మారుక్ 5:37; మారుక్ 9:2; మారుక్ 10:35; మారుక్ 14:33; 

యోహాను 21:2; యోహాను 21:20-25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1; యెషయా 58:1; 

యిరిమ్యా 23:29; హెబీర్యులకు 4:12; పర్కటన 10:11; యోబు 39:19; మీకా 3:8; మతత్యి 

4:21; మతత్యి 10:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:36;  

వచనము 21 

ఆయన ఇంటివారు సంగతి విని, ఆయన మతి చలించియునన్దని చెపిప్ ఆయనను పటుట్కొనబోయిరి. 

యోహాను 1:40; యోహాను 6:8; యోహాను 12:21; యోహాను 12:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

1:13; యోహాను 1:43-45; యోహాను 6:5-7; యోహాను 14:8; యోహాను 14:9; మతత్యి 

10:3; లూకా 6:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; మారుక్ 2:14; మతత్యి 9:9; లూకా 

5:27-29; లూకా 6:15; యోహాను 11:16; యోహాను 20:24-29; యోహాను 21:2; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 1:13; మారుక్ 6:3; మతత్యి 10:3; మతత్యి 13:55; లూకా 6:15; అపోసత్లుల 
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కారయ్ములు 15:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:18; 1 కొరిందీయులకు 9:5; 1 కొరిందీయులకు 

15:7; గలతీయులకు 1:19; గలతీయులకు 2:9; యాకోబు 1:1; మారుక్ 2:14; మతత్యి 10:3; 

లూకా 6:16; యోహాను 14:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; యూదా 1:1; మతత్యి 10:4; 

లూకా 6:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; మతత్యి 10:2; మారుక్ 1:16; యోహాను 1:44;  

వచనము 22 

యెరూషలేమునుండి వచిచ్న శాసుత్ర్లు ఇతడు బయలె జ్బూలు పటిట్నవాడై దయయ్ముల యధిపతిచేత 

దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునాన్డని చెపిప్రి. 

మతత్యి 26:14-16; మతత్యి 26:47; మతత్యి 27:3-5; యోహాను 6:64; యోహాను 6:71; 

యోహాను 12:4-6; యోహాను 13:2; యోహాను 13:26-30; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16-25; 

మతత్యి 10:4; మారుక్ 3:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:17;  

వచనము 23 

అపుప్డాయన వారిని తనయొదద్కు పిలిచి, ఉపమానరీతిగా వారితో ఇటల్నెను సాతాను సాతాను నేలాగు 

వెళల్గొటుట్ను? 

మారుక్ 3:9; మారుక్ 6:31; లూకా 6:17; యోహాను 4:31-34; మతత్యి 5:1; మారుక్ 2:13; 

మారుక్ 5:24;  

వచనము 24 

ఒక రాజయ్ము తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడినయెడల, ఆ రాజయ్ము నిలువనేరదు. 

మారుక్ 3:19; మారుక్ 3:31; యోహాను 7:3-10; 2 రాజులు 9:11; యిరిమ్యా 29:26; హోషేయ 

9:7; యోహాను 10:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:24; 2 కొరిందీయులకు 5:13; 1 

సమూయేలు 17:28; 2 సమూయేలు 6:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:16; యెషయా 59:15; 

యెహెజేక్లు 3:25; మారుక్ 2:13; మారుక్ 3:33; మారుక్ 6:36; లూకా 8:19; లూకా 10:40; 

యోహాను 7:5; యోహాను 7:20;  

వచనము 25 
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ఒక యిలుల్ తనుకుతానే విరోధముగా వేరు పడినయెడల, ఆ యిలుల్ నిలువనేరదు. 

మారుక్ 7:1; మతత్యి 15:1; లూకా 5:17; కీరత్నలు 22:6; మతత్యి 9:34; మతత్యి 10:25; 

మతత్యి 12:24; లూకా 11:15; యోహాను 7:20; యోహాను 8:48; యోహాను 8:52; యోహాను 

10:22; 2 రాజులు 1:2; 2 రాజులు 1:3; యెహెజేక్లు 11:5; మారుక్ 3:30; మారుక్ 5:10;  

వచనము 26 

సాతాను తనకు తానే విరోధముగా లేచి వేరుపడినయెడల వాడు నిలువలేక కడతేరును. 

కీరత్నలు 49:4; మతత్యి 13:34; మతత్యి 12:25-30; లూకా 11:17-23; మారుక్ 4:2;  

వచనము 27 

ఒకడు బలవంతుడైనవానిని మొదట బంధించితేనే తపప్, ఆ బలవంతుని ఇంటజొచిచ్ వాని సామగిర్ 

దోచుకొననేరడు; బంధించినయెడల వాని యిలుల్ దోచుకొనవచుచ్ను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:23-57; నాయ్యాధిపతులు 12:1-6; 2 సమూయేలు 20:1; 2 సమూయేలు 

20:6; 1 రాజులు 12:16-20; యెషయా 9:20; యెషయా 9:21; యెషయా 19:2; యెషయా 

19:3; యెహెజేక్లు 37:22; జెకరాయ్ 11:14; యోహాను 17:21; 1 కొరిందీయులకు 1:10-13; 

ఎఫెసీయులకు 4:3-6;  

వచనము 28 

సమసత్ పాపములును మనుషుయ్లు చేయు దూషణలనిన్యు వారికి క్షమింపబడును గాని 

ఆదికాండము 13:7; ఆదికాండము 13:8; ఆదికాండము 37:4; కీరత్నలు 133:1; గలతీయులకు 

5:15; యాకోబు 3:16;  

వచనము 29 

పరిశుదాధ్తమ్ విషయము దూషణ చేయువాడెపుప్డును క్షమాపణ పొందక నితయ్పాపము చేసినవాడై 

యుండునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 30 
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ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తమ్ పటిట్నవాడని వారు చెపిప్రి. 

ఆదికాండము 3:15; యెషయా 27:1; యెషయా 49:24-26; యెషయా 53:12; యెషయా 61:1; 

మతత్యి 12:29; లూకా 10:17-20; లూకా 11:21-23; యోహాను 12:31; రోమీయులకు 

16:20; ఎఫెసీయులకు 6:10-13; కొలొసస్యులకు 2:15; హెబీర్యులకు 2:14; 1 యోహాను 

3:8; 1 యోహాను 4:4; పర్కటన 12:7-9; పర్కటన 20:1-3;  

వచనము 31 

ఆయన సహోదరులును తలిల్యు వచిచ్ వెలుపల నిలిచి ఆయనను పిలువనంపిరి. జనులు గుంపుగా 

ఆయనచుటుట్ కూరుచ్ండిరి. 

మతత్యి 12:31; మతత్యి 12:32; లూకా 12:10; హెబీర్యులకు 6:4-8; హెబీర్యులకు 

10:26-31; 1 యోహాను 5:16; లేవీయకాండము 24:16; మతత్యి 5:18; మారుక్ 14:18; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11;  

వచనము 32 

వారు ఇదిగో నీ తలిల్యు నీ సహోదరులును వెలుపల ఉండి, నీకోసరము వెదకుచునాన్రని ఆయనతో 

చెపప్గా 

మారుక్ 12:40; మతత్యి 25:46; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9; యూదా 1:7; యూదా 1:13; 

లేవీయకాండము 24:16; యెషయా 2:9; మతత్యి 12:32; లూకా 12:10; హెబీర్యులకు 9:12;  

వచనము 33 

ఆయన నా తలిల్ నా సహోదరులు ఎవరని 

మారుక్ 3:22; యోహాను 10:20; మారుక్ 5:2; యోహాను 7:20;  

వచనము 34 

తన చుటుట్ కూరుచ్నన్వారిని కలయచూచి ఇదిగో నా తలిల్యు నా సహోదరులును; 

మతత్యి 12:46-48; లూకా 8:19-21; 2 దినవృతాత్ంతములు 15:16; మారుక్ 3:21; యోహాను 

7:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14; 2 కొరిందీయులకు 5:16;  
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వచనము 35 

దేవుని చితత్ము చొపుప్న జరిగించువాడే నా సహోదరుడును సహోదరియు తలిల్యునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 12:48;  

Page  of 39 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

 

మారుక్ 

అధాయ్యము 4	
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వచనము 1 

ఆయన సముదర్తీరమున మరల బోధింప నారంభింపగా, బహు జనులాయనయొదద్కు కూడివచిచ్ 

యునన్ందున ఆయన సముదర్ములో ఒక దోనెయెకిక్ కూరుచ్ండెను. జనులందరు సముదర్తీరమున 

నేలమీద నుండిరి. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9; లూకా 2:49; యోహాను 2:4; 2 కొరిందీయులకు 5:16; మారుక్ 

3:21; మారుక్ 6:3; యోహాను 7:3-5; మతత్యి 12:48; మతత్యి 28:10;  

వచనము 2 

ఆయన ఉపమానరీతిగా చాల సంగతులు వారికి బోధించుచు తన బోధలో వారితో ఇటల్నెను 

కీరత్నలు 22:22; పరమగీతము 4:9; పరమగీతము 4:10; పరమగీతము 5:1; పరమగీతము 5:2; 

మతత్యి 12:49; మతత్యి 12:50; మతత్యి 25:40-45; మతత్యి 28:10; లూకా 11:27; లూకా 

11:28; యోహాను 20:17; రోమీయులకు 8:29; హెబీర్యులకు 2:11; హెబీర్యులకు 2:12; 

మారుక్ 8:33; లూకా 6:20; యోహాను 19:27;  

వచనము 3 

వినుడి; ఇదిగో వితుత్వాడు వితుత్టకు బయలువెళె ల్ను. 

మతత్యి 7:21; యోహాను 7:17; యాకోబు 1:25; 1 యోహాను 2:17; 1 యోహాను 3:22; 1 

యోహాను 3:23; కీరత్నలు 106:3; మతత్యి 6:10; మతత్యి 12:50; మతత్యి 25:40; లూకా 

6:20; రోమీయులకు 16:13; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:3; 1 పేతురు 4:2;  

వచనము 4 

వాడు వితుత్చుండగా కొనిన్ వితత్నములు తోర్వపర్కక్ను పడెను. పకుష్లువచిచ్ వాటిని మింగివేసెను. 

మారుక్ 2:13; మతత్యి 13:1; మతత్యి 13:2-9; లూకా 8:4-8; లూకా 5:1-3; మతత్యి 5:1; 

మారుక్ 2:2; మారుక్ 4:36; లూకా 5:3;  

వచనము 5 
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కొనిన్ చాల మనున్లేని రాతినేలను పడెను; అకక్డ మనున్ లోతుగా ఉండనందున అవి వెంటనే 

మొలిచెను గాని 

మారుక్ 4:11; మారుక్ 4:34; మారుక్ 3:23; కీరత్నలు 49:4; కీరత్నలు 78:2; మతత్యి 13:3; 

మతత్యి 13:10; మతత్యి 13:34; మతత్యి 13:35; మారుక్ 12:38; మతత్యి 7:28; యోహాను 

7:16; యోహాను 7:17; యోహాను 18:19; 2 దినవృతాత్ంతములు 17:7; మారుక్ 2:2; మారుక్ 

12:1; లూకా 5:3; లూకా 8:5;  

వచనము 6 

సూరుయ్డు ఉదయింపగానే అవి మాడి, వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 

మారుక్ 4:9; మారుక్ 4:23; మారుక్ 7:14; మారుక్ 7:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:1; కీరత్నలు 

34:11; కీరత్నలు 45:10; సామెతలు 7:24; సామెతలు 8:32; యెషయా 46:3; యెషయా 

46:12; యెషయా 55:1; యెషయా 55:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:14; హెబీర్యులకు 2:1-3; 

యాకోబు 2:5; పర్కటన 2:7; పర్కటన 2:11; పర్కటన 2:29; మారుక్ 4:14; మారుక్ 4:26-29; 

పర్సంగి 11:6; యెషయా 28:23-26; మతత్యి 13:3; మతత్యి 13:24; మతత్యి 13:26; లూకా 

8:5-8; యోహాను 4:35-38; 1 కొరిందీయులకు 3:6-9;  

వచనము 7 

కొనిన్ ముండల్పొదలలో పడెను; ముండల్పొదలు ఎదిగి వాటిని అణచివేసెను గనుక అవి ఫలింపలేదు. 

మారుక్ 4:15; ఆదికాండము 15:11; మతత్యి 13:4; మతత్యి 13:19; లూకా 8:5; లూకా 8:12; 

మారుక్ 4:26;  

వచనము 8 

కొనిన్ మంచినేలను పడెను; అవి మొలిచి పెరిగి పైరై ముపప్దంతలుగాను అరువదంతలుగాను 

నూరంతలుగాను ఫలించెను. 
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మారుక్ 4:16; మారుక్ 4:17; యెహెజేక్లు 11:19; యెహెజేక్లు 36:26; హోషేయ 10:12; 

ఆమోసు 6:12; మతత్యి 13:5; మతత్యి 13:6; మతత్యి 13:20; లూకా 8:6; లూకా 8:13; 1 

యోహాను 2:19;  

వచనము 9 

వినుటకు చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెపెప్ను. 

పరమగీతము 1:6; యెషయా 25:4; యోనా 4:8; యాకోబు 1:11; పర్కటన 7:16; కీరత్నలు 1:3; 

కీరత్నలు 1:4; కీరత్నలు 92:13-15; యిరిమ్యా 17:5-8; ఎఫెసీయులకు 3:17; కొలొసస్యులకు 

2:7; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10; యూదా 1:12; మారుక్ 4:17; లూకా 8:6; 1 యోహాను 

2:19;  

వచనము 10 

ఆయన ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ ఆయన చుటుట్ ఉండినవారు ఆ 

ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయననడిగిరి. 

మారుక్ 4:18; మారుక్ 4:19; ఆదికాండము 3:17; ఆదికాండము 3:18; యిరిమ్యా 4:3; మతత్యి 

13:7; మతత్యి 13:22; లూకా 8:7; లూకా 8:14; లూకా 12:15; లూకా 21:34; 1 తిమోతి 

6:9; 1 తిమోతి 6:10; 1 యోహాను 2:15; 1 యోహాను 2:16;  

వచనము 11 

అందుకాయన దేవుని రాజయ్మరమ్ము (తెలిసికొనుట) మీకు అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని 

మారుక్ 4:20; యెషయా 58:1; యిరిమ్యా 23:29; మతత్యి 13:8; మతత్యి 13:23; లూకా 8:8; 

లూకా 8:15; యోహాను 1:12; యోహాను 1:13; యోహాను 3:19-21; యోహాను 7:17; 

యోహాను 15:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11; కొలొసస్యులకు 1:6; హెబీర్యులకు 4:1; 

హెబీర్యులకు 4:2; యాకోబు 1:19-22; 1 పేతురు 2:1-3; ఆదికాండము 26:12; ఫిలిపీప్యులకు 

1:11; లూకా 4:5;  

వచనము 12 
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వెలుపలనుండువారు ఒకవేళ దేవునివైపు తిరిగి పాపక్షమాపణ పొందుదురని, వారు చూచుటకైతే 

చూచియు కనుగొనకను, వినుటకైతే వినియు గర్హింపకయు నుండుటకును అనిన్యు ఉపమానరీతిగా 

వారికి బోధింపబడుచునన్వని వారితో చెపెప్ను 

మారుక్ 4:3; మారుక్ 4:23; మారుక్ 4:24; మారుక్ 7:14; మారుక్ 7:16; మతత్యి 11:15; 

మతత్యి 13:9; మతత్యి 15:10; లూకా 8:18; పర్కటన 3:6; పర్కటన 3:13; పర్కటన 3:22; 

యోబు 33:1; లూకా 4:5;  

వచనము 13 

మరియు ఈ ఉపమానము మీకు తెలియలేదా? ఆలాగైతే ఉపమానములనిన్యు మీకేలాగు 

తెలియుననెను. 

మారుక్ 4:34; మారుక్ 7:17; సామెతలు 13:20; మతత్యి 13:10-17; మతత్యి 13:36; లూకా 

8:9-15; సామెతలు 28:5; యెషయా 8:16; మతత్యి 11:25; మతత్యి 17:19; మారుక్ 9:28; 

మారుక్ 10:10;  

వచనము 14 

వితుత్వాడు వాకయ్ము వితుత్చునాన్డు. 

మతత్యి 11:25; మతత్యి 13:11; మతత్యి 13:12; మతత్యి 13:16; మతత్యి 16:17; లూకా 

8:10; లూకా 10:21-24; 1 కొరిందీయులకు 4:7; 2 కొరిందీయులకు 4:6; ఎఫెసీయులకు 1:9; 

ఎఫెసీయులకు 2:4-10; తీతుకు 3:3-7; యాకోబు 1:16-18; 1 యోహాను 5:20; 1 

కొరిందీయులకు 5:12; 1 కొరిందీయులకు 5:13; కొలొసస్యులకు 4:5; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

4:12; 1 తిమోతి 3:7; మతత్యి 13:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:2; సామెతలు 1:6; సామెతలు 

18:1; యెషయా 8:16; దానియేలు 12:10; మారుక్ 4:2; మారుక్ 8:29; మారుక్ 12:1; 

రోమీయులకు 11:8; 1 కొరిందీయులకు 4:1; 1 కొరిందీయులకు 14:2; కొలొసస్యులకు 1:26;  

వచనము 15 
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తోర్వపర్కక్నుండు వారెవరనగా, వాకయ్ము వారిలో వితత్బడును గాని వారు వినిన వెంటనే సాతాను వచిచ్ 

వారిలో వితత్బడిన వాకయ్మెతిత్కొనిపోవును. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4; యెషయా 6:9; యెషయా 6:10; యెషయా 44:18; యిరిమ్యా 

5:21; మతత్యి 13:14; మతత్యి 13:15; లూకా 8:10; యోహాను 12:37-41; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 28:25-27; రోమీయులకు 11:8-10; యిరిమ్యా 31:18-20; యెహెజేక్లు 

18:27-32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; 2 తిమోతి 2:25; హెబీర్యులకు 6:6; కీరత్నలు 80:7; 

కీరత్నలు 106:7; యిరిమ్యా 36:3; యెహెజేక్లు 12:2; దానియేలు 8:15; జెకరాయ్ 7:12; మతత్యి 

18:3; మారుక్ 8:18; లూకా 11:34; యోహాను 12:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26;  

వచనము 16 

అటువలె రాతినేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని సంతోషముగా అంగీకరించువారు; 

మారుక్ 7:17; మారుక్ 7:18; మతత్యి 13:51; మతత్యి 13:52; మతత్యి 15:15-17; మతత్యి 

16:8; మతత్యి 16:9; లూకా 24:25; 1 కొరిందీయులకు 3:1; 1 కొరిందీయులకు 3:2; 

హెబీర్యులకు 5:11-14; పర్కటన 3:19; యెహెజేక్లు 17:12; జెకరాయ్ 4:5; మతత్యి 13:3; 

యోహాను 13:12; యోహాను 16:25;  

వచనము 17 

అయితే వారిలో వేరు లేనందున, కొంతకాలము వారు నిలుతురు గాని వాకయ్ము నిమితత్ము 

శర్మయైనను హింసయైనను కలుగగానే వారు అభయ్ంతరపడుదురు. 

మారుక్ 4:3; యెషయా 32:20; మతత్యి 13:19; మతత్యి 13:37; లూకా 8:11; మారుక్ 2:2; 

కొలొసస్యులకు 1:5; కొలొసస్యులకు 1:6; 1 పేతురు 1:23-25; మతత్యి 13:18; మారుక్ 

4:26;  

వచనము 18 

ఇతరులు ముండల్పొదలలో వితత్బడినవారు;  
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మారుక్ 4:4; ఆదికాండము 19:14; యెషయా 53:1; మతత్యి 22:5; లూకా 8:12; లూకా 

14:18; లూకా 14:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18-20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14-17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

25:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:32; హెబీర్యులకు 2:1; 

హెబీర్యులకు 12:16; యోబు 1:6-12; జెకరాయ్ 3:1; మతత్యి 13:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

5:3; 2 కొరిందీయులకు 2:11; 2 కొరిందీయులకు 4:3; 2 కొరిందీయులకు 4:4; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 2:9; 1 పేతురు 5:8; పర్కటన 12:9; పర్కటన 20:2; పర్కటన 20:3; పర్కటన 

20:7; పర్కటన 20:10; లూకా 8:5;  

వచనము 19 

వీరు వాకయ్ము విందురు గాని ఐహిక విచారములును, ధనమోసమును మరి ఇతరమైన అపేక్షలును 

లోపల చొచిచ్, వాకయ్మును అణచివేయుటవలన అది నిషఫ్లమగును. 

మారుక్ 6:20; మారుక్ 10:17-22; యెహెజేక్లు 33:31; యెహెజేక్లు 33:32; మతత్యి 8:19; 

మతత్యి 8:20; మతత్యి 13:20; మతత్యి 13:21; లూకా 8:13; యోహాను 5:35; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:18-21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 24:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:2; 2 

దినవృతాత్ంతములు 26:5; యెషయా 58:2; యెహెజేక్లు 36:26; మారుక్ 4:5; లూకా 8:6; 

యోహాను 2:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42; 1 కొరిందీయులకు 15:1; హెబీర్యులకు 6:5; 1 

యోహాను 2:19;  

వచనము 20 

మంచి నేలను వితత్బడిన వారెవరనగా, వాకయ్ము విని, దానిని అంగీకరించి ముపప్దంతలుగాను 

అరువదంతలుగాను నూరంతలుగాను ఫలించువారని చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:5; మారుక్ 4:6; యోబు 19:28; యోబు 27:8-10; మతత్యి 12:31; లూకా 12:10; 

యోహాను 8:31; యోహాను 15:2-7; 2 తిమోతి 1:15; 2 తిమోతి 2:17; 2 తిమోతి 2:18; 2 
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తిమోతి 4:10; 1 యోహాను 2:19; మతత్యి 11:6; మతత్యి 13:21; మతత్యి 24:9; మతత్యి 

24:10; 1 కొరిందీయులకు 10:12; 1 కొరిందీయులకు 10:13; గలతీయులకు 6:12; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 3:3-5; 2 తిమోతి 4:16; హెబీర్యులకు 10:29; పర్కటన 2:10; పర్కటన 

2:13; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:5; యెషయా 58:2; యెహెజేక్లు 

33:32; యెహెజేక్లు 36:26; మతత్యి 5:11; మతత్యి 13:20; లూకా 6:49; లూకా 8:6; లూకా 

8:13; యోహాను 2:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:42; హెబీర్యులకు 6:5; హెబీర్యులకు 

11:27; పర్కటన 7:16;  

వచనము 21 

మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను దీపము దీపసత్ంభముమీద నుంచబడుటకే గాని కుంచము 

కిర్ందనైనను మంచముకిర్ందనైన నుంచబడుటకు తేబడదు గదా 

మారుక్ 4:7; యిరిమ్యా 4:3; మతత్యి 13:22; లూకా 8:14; మతత్యి 13:7; లూకా 8:7;  

వచనము 22 

రహసయ్మేదైనను తేటపరచబడకపోదు; బయలుపరచబడుటకే గాని యేదియు మరుగు చేయబడలేదు 

లూకా 10:41; లూకా 12:17-21; లూకా 12:29; లూకా 12:30; లూకా 14:18-20; లూకా 

21:34; ఫిలిపీప్యులకు 4:6; 2 తిమోతి 4:10; సామెతలు 23:5; పర్సంగి 4:8; పర్సంగి 

5:10-16; 1 తిమోతి 6:9; 1 తిమోతి 6:10; 1 తిమోతి 6:17; 1 పేతురు 4:2; 1 పేతురు 4:3; 1 

యోహాను 2:15-17; యెషయా 5:2; యెషయా 5:4; మతత్యి 3:10; యోహాను 15:2; 

హెబీర్యులకు 6:7; హెబీర్యులకు 6:8; 2 పేతురు 1:8; యూదా 1:12; యిరిమ్యా 4:3; మతత్యి 

6:25; మతత్యి 13:7; మతత్యి 13:22; మారుక్ 4:7; లూకా 8:7; లూకా 8:14; ఎఫెసీయులకు 

2:3; 2 తిమోతి 3:6;  

వచనము 23 

వినుటకు చెవులెవనికైన నుండినయెడల వాడు వినునుగాకనెను. 
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మారుక్ 4:8; మతత్యి 13:23; లూకా 8:15; యోహాను 15:4; యోహాను 15:5; రోమీయులకు 

7:4; గలతీయులకు 5:22; గలతీయులకు 5:23; ఫిలిపీప్యులకు 1:11; కొలొసస్యులకు 1:10; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 4:1; 2 పేతురు 1:8; ఆదికాండము 26:12; లూకా 8:8; లూకా 19:18;  

వచనము 24 

మరియు ఆయన మీరేమి వినుచునాన్రో జాగర్తత్గా చూచుకొనుడి. మీరెటిట్ కొలతతో కొలుతురో మీకును 

అటిట్ కొలతతోనే కొలువబడును, మరి ఎకుక్వగా మీకియయ్బడును. 

యెషయా 60:1-3; మతత్యి 5:15; లూకా 8:16; లూకా 11:33; 1 కొరిందీయులకు 12:7; 

ఎఫెసీయులకు 5:3-15; ఫిలిపీప్యులకు 2:15; ఫిలిపీప్యులకు 2:16; మతత్యి 5:15;  

వచనము 25 

కలిగినవానికి ఇయయ్బడును, లేనివానికి కలిగినదియు వానియొదద్నుండి తీసివేయబడునని వారితో 

చెపెప్ను. 

కీరత్నలు 40:9; కీరత్నలు 40:10; కీరత్నలు 78:2-4; పర్సంగి 12:14; మతత్యి 10:26; మతత్యి 

10:27; లూకా 8:17; లూకా 12:2; లూకా 12:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:27; 1 కొరిందీయులకు 4:5; 1 యోహాను 1:1-3; లూకా 8:16; లూకా 11:33;  

వచనము 26 

మరియు ఆయన ఒక మనుషుయ్డు భూమిలో వితత్నము చలిల్,  

మారుక్ 4:9; మతత్యి 11:15; పర్కటన 2:7; పర్కటన 2:11; పర్కటన 2:17; పర్కటన 2:29; 

సామెతలు 5:1; మతత్యి 13:9; మారుక్ 4:3; మారుక్ 7:16; లూకా 8:18;  

వచనము 27 

రాతిర్ంబగళుల్ నిదర్పోవుచు, మేలొక్నుచు నుండగా, వానికి తెలియనిరీతిగా ఆ వితత్నము మొలిచి 

పెరిగినటే ల్ దేవుని రాజయ్మునన్ది. 

సామెతలు 19:27; లూకా 8:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11; హెబీర్యులకు 2:1; 1 

యోహాను 4:1; 1 పేతురు 2:2; 2 పేతురు 2:1-3; మతత్యి 7:2; లూకా 6:37; లూకా 6:38; 2 
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కొరిందీయులకు 9:6; మారుక్ 9:7; యెషయా 55:3; యోహాను 5:25; యోహాను 10:16; 

యోహాను 10:27; యిరిమ్యా 17:21; మతత్యి 13:12; మారుక్ 4:9; లూకా 6:27; లూకా 

11:36; యోహాను 10:5; రోమీయులకు 10:17;  

వచనము 28 

భూమి మొదట మొలకను తరువాత వెనున్ను అటుతరువాత వెనున్లో ముదురు గింజలను 

తనంతటతానే పుటిట్ంచును. 

మతత్యి 13:12; మతత్యి 25:28; మతత్యి 25:29; లూకా 8:18; లూకా 16:9-12; లూకా 

19:24-26; యోహాను 15:2; లూకా 11:36; లూకా 19:26;  

వచనము 29 

పంట పండినపుప్డు కోతకాలము వచిచ్నదని సేదయ్గాడు వెంటనే కొడవలి పెటిట్ కోయునని చెపెప్ను. 

మతత్యి 3:2; మతత్యి 4:17; మతత్యి 13:11; మతత్యి 13:31; మతత్యి 13:33; లూకా 

13:18; మారుక్ 4:3; మారుక్ 4:4; మారుక్ 4:14-20; సామెతలు 11:18; పర్సంగి 11:4; పర్సంగి 

11:6; యెషయా 28:24-26; యెషయా 32:20; మతత్యి 13:3; మతత్యి 13:24; లూకా 8:5; 

లూకా 8:11; యోహాను 4:36-38; యోహాను 12:24; 1 కొరిందీయులకు 3:6-9; యాకోబు 

3:18; 1 పేతురు 1:23-25; యెషయా 61:11; మతత్యి 13:26; యోహాను 3:8; 1 

కొరిందీయులకు 3:9; 1 కొరిందీయులకు 15:38; కొలొసస్యులకు 1:6;  

వచనము 30 

మరియు ఆయన ఇటల్నెను దేవుని రాజయ్మును ఎటుల్ పోలెచ్దము? ఏ ఉపమానముతో దానిని 

ఉపమించెదము? 

పర్సంగి 8:17; పర్సంగి 11:5; యోహాను 3:7; యోహాను 3:8; 1 కొరిందీయులకు 15:37; 1 

కొరిందీయులకు 15:38; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3; 2 పేతురు 3:18; యోహాను 9:10;  

వచనము 31 
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అది ఆవగింజను పోలియునన్ది. ఆవగింజ భూమిలో వితత్బడినపుప్డు భూమిమీదనునన్ 

వితత్నములనిన్టికంటె చినన్దే గాని 

ఆదికాండము 1:11; ఆదికాండము 1:12; ఆదికాండము 2:4; ఆదికాండము 2:5; ఆదికాండము 

2:9; ఆదికాండము 4:11; ఆదికాండము 4:12; యెషయా 61:11; మారుక్ 4:31; మారుక్ 4:32; 

కీరత్నలు 1:3; కీరత్నలు 92:13; కీరత్నలు 92:14; సామెతలు 4:18; పర్సంగి 3:1; పర్సంగి 3:11; 

హోషేయ 6:3; ఫిలిపీప్యులకు 1:6; ఫిలిపీప్యులకు 1:9-11; కొలొసస్యులకు 1:10; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 3:12; 1 దెసస్లోనీకయులకు 3:13; మతత్యి 13:26; 2 దెసస్లోనీకయులకు 

1:11;  

వచనము 32 

వితత్బడిన తరువాత అది మొలిచి యెదిగి కూరమొకక్లనిన్టికంటె పెదద్దై గొపప్ కొమమ్లు వేయును 

గనుక ఆకాశపకుష్లు దాని నీడను నివసింపగలవనెను. 

యోబు 5:26; 2 తిమోతి 4:7; 2 తిమోతి 4:8; యెషయా 57:1; యెషయా 57:2; యోవేలు 

3:13; మతత్యి 13:30; మతత్యి 13:40-43; పర్కటన 14:13-17; పర్కటన 14:14;  

వచనము 33 

వారికి వినుటకు శకిత్ కలిగినకొలది యీలాటి అనేకమైన ఉపమానములను చెపిప్, ఆయన వారికి 

వాకయ్ము బోధించెను. 

విలాపవాకయ్ములు 2:13; మతత్యి 11:16; లూకా 13:18; లూకా 13:20; లూకా 13:21; 

మతత్యి 13:24; మతత్యి 13:31; లూకా 7:31; లూకా 10:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:24;  

వచనము 34 

ఉపమానము లేక వారికి బోధింపలేదు గాని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు తన శిషుయ్లకు అనిన్టిని 

విశదపరచెను. 

మతత్యి 13:31-33; లూకా 13:18; లూకా 13:19; ఆదికాండము 22:17; ఆదికాండము 

22:18; కీరత్నలు 72:16-19; యెషయా 2:2; యెషయా 2:3; యెషయా 9:7; యెషయా 49:6; 
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యెషయా 49:7; యెషయా 53:2; యెషయా 53:12; యెషయా 54:1-3; యెషయా 60:22; 

యెహెజేక్లు 17:22-24; దానియేలు 2:34; దానియేలు 2:35; దానియేలు 2:44; దానియేలు 

2:45; ఆమోసు 9:11-15; మీకా 4:1; మీకా 4:2; జెకరాయ్ 2:11; జెకరాయ్ 8:20-23; జెకరాయ్ 

12:8; జెకరాయ్ 14:6-9; మలాకీ 1:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

21:20; పర్కటన 11:15; పర్కటన 20:1-6; యోనా 1:16; మతత్యి 17:20; మారుక్ 4:28;  

వచనము 35 

ఆ దినమే సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన అదద్రికి పోవుదమని వారితో చెపప్గా,  

సామెతలు 4:18; యెషయా 11:9; కీరత్నలు 80:9-11; యెహెజేక్లు 31:3-10; దానియేలు 

4:10-14; దానియేలు 4:20-22; కీరత్నలు 91:1; పరమగీతము 2:3; యెషయా 32:2; 

విలాపవాకయ్ములు 4:20; యెహెజేక్లు 31:17; మారుక్ 4:28; లూకా 13:19;  

వచనము 36 

వారు జనులను పంపివేసి, ఆయనను ఉనన్పాటున చినన్దోనెలో తీసికొనిపోయిరి; ఆయన వెంబడి 

మరికొనిన్ దోనెలు వచెచ్ను. 

మతత్యి 13:34; మతత్యి 13:35; యోహాను 16:12; 1 కొరిందీయులకు 3:1; 1 కొరిందీయులకు 

3:2; హెబీర్యులకు 5:11-14; ఆదికాండము 33:14; యెహెజేక్లు 17:2; మతత్యి 13:10; 

మతత్యి 13:53; మతత్యి 22:1; మారుక్ 12:1; 2 తిమోతి 2:15;  

వచనము 37 

అపుప్డు పెదద్ తుపాను రేగి ఆయన యునన్ దోనెమీద అలలు కొటిట్నందున దోనె నిండిపోయెను. 

మారుక్ 4:10; మారుక్ 7:17-23; మతత్యి 13:36-43; మతత్యి 15:15-20; లూకా 8:9; లూకా 

8:10; లూకా 24:27; లూకా 24:44-46; 1 రాజులు 10:1; 2 దినవృతాత్ంతములు 9:2; కీరత్నలు 

78:2; సామెతలు 1:6; యెషయా 8:16; యెహెజేక్లు 17:2; మతత్యి 13:10; మతత్యి 13:34; 
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మతత్యి 13:51; మతత్యి 22:1; మారుక్ 4:2; మారుక్ 9:28; మారుక్ 10:32; మారుక్ 12:1; 

మారుక్ 13:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:20;  

వచనము 38 

ఆయన దోనె అమరమున తలగడమీద (తల వాలుచ్కొని) నిదిర్ంచుచుండెను. వారాయనను లేపి--

బోధకుడా, మేము నశించిపోవుచునాన్ము; నీకు చింతలేదా? అని ఆయనతో అనిరి. 

మతత్యి 8:23; లూకా 8:22; మారుక్ 5:21; మారుక్ 6:45; మారుక్ 8:13; మతత్యి 8:18; 

మతత్యి 14:22; యోహాను 6:1; యోహాను 6:17; యోహాను 6:25; మారుక్ 5:1;  

వచనము 39 

అందుకాయన లేచి గాలిని గదిద్ంచి నిశశ్బద్మై ఊరకుండుమని సముదర్ముతో చెపప్గా, గాలి అణగి 

మికిక్లి నిమమ్ళమాయెను. 

మారుక్ 4:1; మారుక్ 3:9; మతత్యి 8:23;  

వచనము 40 

అపుప్డాయన మీరెందుకు భయపడుచునాన్రు? మీరింకను నమిమ్కలేక యునాన్రా? అని వారితో 

చెపెప్ను. 

మతత్యి 8:23; మతత్యి 8:24; లూకా 8:22; లూకా 8:23; యోబు 1:12; యోబు 1:19; 

కీరత్నలు 107:23-31; యోనా 1:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:14-20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:41; 2 కొరిందీయులకు 11:25; కీరత్నలు 93:4; యోనా 1:6;  

వచనము 41 

వారు మికిక్లి భయపడి ఈయన ఎవరో, గాలియు సముదర్మును ఈయనకు లోబడుచునన్వని 

యొకనితో ఒకడు చెపుప్కొనిరి. 

యోహాను 4:6; హెబీర్యులకు 2:17; హెబీర్యులకు 4:15; 1 రాజులు 18:27-29; యోబు 8:5; 

యోబు 8:6; కీరత్నలు 44:23; కీరత్నలు 44:24; యెషయా 51:9; యెషయా 51:10; మతత్యి 

8:25; లూకా 8:24; కీరత్నలు 10:1; కీరత్నలు 10:2; కీరత్నలు 22:1; కీరత్నలు 22:2; కీరత్నలు 
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77:7-10; యెషయా 40:27; యెషయా 40:28; యెషయా 49:14-16; యెషయా 54:6-8; 

యెషయా 63:15; యెషయా 64:12; విలాపవాకయ్ములు 3:8; 1 పేతురు 5:7; మతత్యి 8:24; 

మారుక్ 8:32;  
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వచనము 1 

వారా సముదర్మునకు అదద్రినునన్ గెరాసేనుల దేశమునకు వచిచ్రి. 

నిరగ్మకాండము 14:16; నిరగ్మకాండము 14:22; నిరగ్మకాండము 14:28; నిరగ్మకాండము 

14:29; యోబు 38:11; కీరత్నలు 29:10; కీరత్నలు 93:3; కీరత్నలు 93:4; కీరత్నలు 104:7-9; 

కీరత్నలు 107:29; కీరత్నలు 148:8; సామెతలు 8:29; యిరిమ్యా 5:22; మారుక్ 9:25; నహూము 

1:4; లూకా 4:39; కీరత్నలు 89:9; విలాపవాకయ్ములు 3:31; 1 రాజులు 18:27; యెషయా 

17:13; యెషయా 50:2; హబకూక్కు 3:8; మతత్యి 8:3; మతత్యి 8:9; మతత్యి 8:25; మతత్యి 

8:26; మారుక్ 1:41; మారుక్ 6:51; లూకా 8:24;  

వచనము 2 

ఆయన దోనె దిగగానే, అపవితార్తమ్ పటిట్నవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచిచ్, ఆయనకెదురు పడెను. 

కీరత్నలు 46:1-3; యెషయా 42:3; యెషయా 43:2; మతత్యి 8:26; మతత్యి 14:31; లూకా 

8:25; యోహాను 6:19; యోహాను 6:20; మతత్యి 6:30; మతత్యి 16:8; 1 సమూయేలు 27:1; 

సామెతలు 3:25; యెషయా 37:6; మతత్యి 16:11;  

వచనము 3 

వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళల్తోనైనను ఎవడును వాని బంధింపలేకపోయెను. 

మారుక్ 5:33; 1 సమూయేలు 12:18-20; 1 సమూయేలు 12:24; కీరత్నలు 89:7; యోనా 1:9; 

యోనా 1:10; యోనా 1:15; యోనా 1:16; మలాకీ 2:5; హెబీర్యులకు 12:28; పర్కటన 15:4; 

మారుక్ 7:37; యోబు 38:11; మతత్యి 8:27; మతత్యి 14:32; లూకా 4:36; లూకా 8:25; 

కీరత్నలు 29:10; కీరత్నలు 89:9; మతత్యి 8:26; మారుక్ 5:42; మారుక్ 6:51; యోహాను 

11:43;  

వచనము 4 

పలుమారు వాని కాళల్కును చేతులకును సంకెళుల్వేసి బంధించినను, వాడు ఆ చేతిసంకెళుల్ తెంపి, 

కాలిసంకెళల్ను తుతుత్నియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని సాధుపరచలేకపోయెను. 
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మారుక్ 4:35; మతత్యి 8:28-34; లూకా 8:26-39;  

వచనము 5 

వాడు ఎలల్పుప్డును రాతిర్ంబగళుల్ సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, తనున్తాను రాళల్తో 

గాయపరచుకొనుచునుండెను. 

యెషయా 65:4; లూకా 8:27; మారుక్ 5:8; మారుక్ 1:23; మారుక్ 1:26; మారుక్ 3:30; మారుక్ 

7:25; లూకా 9:42; మతత్యి 4:24; మతత్యి 8:28;  

వచనము 6 

వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెతిత్కొనివచిచ్, ఆయనకు నమసాక్రముచేసి 

మారుక్ 9:18-22; యెషయా 65:4; దానియేలు 4:32; దానియేలు 4:33; లూకా 8:29; 

దానియేలు 4:25; మారుక్ 9:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16; పర్కటన 18:2;  

వచనము 7 

యేసూ, సరోవ్నన్తుడైన దేవుని కుమారుడా, నాతో నీకేమి? ననున్ బాధపరచకుమని దేవుని పేరట నీకు 

ఆనబెటుట్చునాన్నని బిగగ్రగా కేకలువేసెను. 

యాకోబు 3:7; యాకోబు 3:8; దానియేలు 4:16; దానియేలు 4:25; మతత్యి 17:15; మారుక్ 

5:15; లూకా 9:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16;  

వచనము 8 

ఎందుకనగా ఆయన అపవితార్తామ్, యీ మనుషుయ్ని విడిచిపొమమ్ని వానితో చెపెప్ను. 

1 రాజులు 18:28; యోబు 2:7; యోబు 2:8; యోహాను 8:44; లేవీయకాండము 19:28; 

యిరిమ్యా 47:5; యిరిమ్యా 48:37; దానియేలు 4:16; మతత్యి 17:15; మారుక్ 3:11; లూకా 

9:39;  

వచనము 9 

మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడు నా పేరు సేన, యేలయనగా మేము అనేకులమని 

చెపిప్ 
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కీరత్నలు 66:3; కీరత్నలు 72:9; లూకా 4:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:17; యాకోబు 2:19; 

మతత్యి 8:2; మారుక్ 3:11; లూకా 8:28;  

వచనము 10 

తముమ్ను ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవదద్ని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనెను. 

మారుక్ 1:24; హోషేయ 14:8; మతత్యి 8:29; లూకా 4:34; మారుక్ 3:11; మారుక్ 14:61; 

మతత్యి 16:16; యోహాను 20:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

16:17; 1 రాజులు 22:16; మతత్యి 26:63; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13; ఆదికాండము 

3:15; మతత్యి 8:29; లూకా 8:28; రోమీయులకు 16:20; హెబీర్యులకు 2:14; 2 పేతురు 2:4; 

1 యోహాను 3:8; యూదా 1:6; పర్కటన 12:12; పర్కటన 20:1-3; నిరగ్మకాండము 14:12; 1 

రాజులు 17:18; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:15; మీకా 6:6; మతత్యి 8:31; మతత్యి 12:43; 

మారుక్ 5:17; మారుక్ 5:18; మారుక్ 9:25; లూకా 1:32; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:27; 

హెబీర్యులకు 7:1; యాకోబు 2:19; పర్కటన 20:2;  

వచనము 11 

అకక్డ కొండదగగ్ర పందుల పెదద్ మంద మేయుచుండెను. 

మారుక్ 1:25; మారుక్ 9:25; మారుక్ 9:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18; మతత్యి 8:16; 

మతత్యి 17:18; మారుక్ 5:2; లూకా 8:29;  

వచనము 12 

గనుక ఆ పందులలో పర్వేశించునటుల్ మముమ్ను వాటియొదద్కు పంపుమని, ఆ దయయ్ములు ఆయనను 

బతిమాలుకొనెను. 

లూకా 8:30; లూకా 11:21-26; మతత్యి 12:45; మతత్యి 26:53; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

19:15;  

వచనము 13 
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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 5:13; మారుక్ 3:22; లూకా 11:24;  

వచనము 14 

ఆ పందులు మేపుచునన్వారు పారిపోయి పటట్ణములోను గార్మములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి. 

లేవీయకాండము 11:7; లేవీయకాండము 11:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:8; యెషయా 65:4; 

యెషయా 66:3; మతత్యి 8:30; లూకా 8:32;  

వచనము 15 

జనులు జరిగినది చూడ వెళిల్ యేసునొదద్కు వచిచ్, సేన అను దయయ్ములు పటిట్నవాడు బటట్లు 

ధరించుకొని, సవ్సథ్చితుత్డై కూరుచ్ండియుండుట చూచి భయపడిరి. 

యోబు 1:10-12; యోబు 2:5; లూకా 22:31; లూకా 22:32; 2 కొరిందీయులకు 2:11; 1 

పేతురు 5:8; మతత్యి 8:31;  

వచనము 16 

జరిగినది చూచినవారు దయయ్ములు పటిట్నవానికి కలిగిన సిథ్తియు పందుల సంగతియు ఊరివారికి 

తెలియజేయగా 

1 రాజులు 22:22; యోబు 1:12; యోబు 2:6; మతత్యి 8:32; 1 పేతురు 3:22; పర్కటన 

13:5-7; పర్కటన 20:7; యోహాను 8:44; పర్కటన 9:11; మారుక్ 5:10; లూకా 1:49; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38;  

వచనము 17 

తమ పార్ంతములు విడిచిపొమమ్ని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి. 

మతత్యి 8:33; లూకా 8:34;  

వచనము 18 
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ఆయన దోనె యెకిక్నపుప్డు, దయయ్ములు పటిట్నవాడు ఆయనయొదద్ తనున్ండనిమమ్ని ఆయనను 

బతిమాలుకొనెను గాని 

మారుక్ 5:4; యెషయా 49:24; యెషయా 49:25; మతత్యి 9:33; మతత్యి 12:29; లూకా 

8:35; లూకా 8:36; లూకా 10:39; కొలొసస్యులకు 1:13; 1 సమూయేలు 6:20; 1 

సమూయేలు 6:21; 1 సమూయేలు 16:4; 1 దినవృతాత్ంతములు 13:12; 1 దినవృతాత్ంతములు 

15:13; యోబు 13:11; కీరత్నలు 14:5; 2 తిమోతి 1:7; 1 రాజులు 17:18; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:16; తీతుకు 2:2;  

వచనము 19 

ఆయన వానికి సెలవియయ్క నీవు నీ యింటివారియొదద్కు వెళిల్, పర్భువు నీయందు కనికరపడి, నీకు 

చేసిన కారయ్ములనిన్టిని వారికి తెలియజెపుప్మనెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

వాడు వెళిల్, యేసు తనకు చేసినవనిన్యు దెకపొలిలో పర్కటింప నారంభింపగా అందరు ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 5:7; మారుక్ 1:24; ఆదికాండము 26:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:25; 1 రాజులు 

17:18; యోబు 21:14; యోబు 21:15; మతత్యి 8:34; లూకా 5:8; లూకా 8:37; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 16:39; నిరగ్మకాండము 14:12; మతత్యి 16:4; మారుక్ 5:18; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:50;  

వచనము 21 

యేసు మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి వెళిల్నపుప్డు బహు జనసమూహము ఆయనయొదద్కు కూడి వచెచ్ను. 

మారుక్ 5:7; మారుక్ 5:17; కీరత్నలు 116:12; లూకా 8:38; లూకా 8:39; లూకా 17:15-17; 

లూకా 23:42; లూకా 23:43; ఫిలిపీప్యులకు 1:23; ఫిలిపీప్యులకు 1:24; నిరగ్మకాండము 

14:12; మతత్యి 8:34; మతత్యి 16:4;  

వచనము 22 
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ఆయన సముదర్తీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధికారులలో యాయీరను నొకడు వచిచ్, 

ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి 

కీరత్నలు 66:16; యెషయా 38:9-20; దానియేలు 4:1-3; దానియేలు 4:37; దానియేలు 

6:25-27; యోనా 2:1-10; యోహాను 4:29; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:1-21; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 26:4-29; 2 రాజులు 5:4; మారుక్ 8:2; మారుక్ 9:22; లూకా 8:38; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:24;  

వచనము 23 

నా చినన్కుమారెత్ చావనైయునన్ది; అది బాగుపడి బర్దుకునటుల్ నీవు వచిచ్ దానిమీద నీ 

చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా 

మారుక్ 7:31; మతత్యి 4:25; లూకా 8:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:24;  

వచనము 24 

ఆయన అతనితో కూడ వెళె ల్ను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి ఆయన మీద 

పడుచుండిరి. 

మతత్యి 9:1; లూకా 8:40; మతత్యి 8:18; మారుక్ 4:35; లూకా 8:22;  

వచనము 25 

పండెర్ండేండల్నుండి రకత్సార్వ రోగము కలిగిన యొక సతరీ యుండెను. ఆమె అనేక వైదుయ్లచేత ఎనోన్ 

తిపప్లుపడి 

మతత్యి 9:18; మతత్యి 9:19; లూకా 8:41; లూకా 8:42; లూకా 13:14; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:17; మారుక్ 

5:33; మతత్యి 2:11; లూకా 5:8; లూకా 8:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:26; పర్కటన 22:8; మతత్యి 17:15; మారుక్ 7:25; పర్కటన 19:10;  

వచనము 26 
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తనకు కలిగినదంతయు వయ్యము చేసికొని, యెంతమాతర్మును పర్యోజనములేక మరింత 

సంకటపడెను. 

మారుక్ 7:25-27; మారుక్ 9:21; మారుక్ 9:22; 2 సమూయేలు 12:15; 2 సమూయేలు 12:16; 

కీరత్నలు 50:15; కీరత్నలు 107:19; లూకా 4:38; లూకా 7:2; లూకా 7:3; లూకా 7:12; 

యోహాను 4:46; యోహాను 4:47; యోహాను 11:3; మారుక్ 6:5; మారుక్ 6:6; మారుక్ 6:13; 

మారుక్ 16:18; 2 రాజులు 5:11; మతత్యి 8:3; లూకా 4:40; లూకా 13:13; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 28:8; యాకోబు 5:14; యాకోబు 5:15; మతత్యి 8:7; మతత్యి 9:18; మతత్యి 

17:15; మారుక్ 1:30; మారుక్ 9:17; లూకా 5:12; లూకా 8:41; యోహాను 4:49;  

వచనము 27 

ఆమె యేసునుగూరిచ్ విని నేను ఆయన వసత్రములు మాతర్ము ముటిట్న బాగుపడుదుననుకొని,  

లూకా 7:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38; మారుక్ 5:31; మారుక్ 3:9; మారుక్ 3:10; మారుక్ 

3:20; లూకా 8:42; లూకా 8:45; లూకా 12:1; లూకా 19:3; మతత్యి 8:7; లూకా 5:1;  

వచనము 28 

జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచిచ్ ఆయన వసత్రము ముటెట్ను. 

మతత్యి 9:20-22; లూకా 8:43; లూకా 8:44; లేవీయకాండము 15:19; లేవీయకాండము 

15:20; లేవీయకాండము 15:25-27; లూకా 13:11; యోహాను 5:5; యోహాను 5:6; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34; 

మారుక్ 9:21;  

వచనము 29 

వెంటనే ఆమె రకత్ధార కటెట్ను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని గర్హించుకొనెను. 

యోబు 13:4; యిరిమ్యా 8:22; యిరిమ్యా 30:12; యిరిమ్యా 30:13; యిరిమ్యా 51:8; 

కీరత్నలు 108:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:12; మతత్యి 9:21; లూకా 8:43;  

వచనము 30 
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వెంటనే యేసు తనలోనుండి పర్భావము బయలువెళె ల్నని తనలోతాను గర్హించి, జనసమూహమువైపు 

తిరిగి నా వసత్రములు ముటిట్నదెవరని అడుగగా 

మారుక్ 6:56; 2 రాజులు 13:21; మతత్యి 14:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 19:12; మారుక్ 3:10; మారుక్ 8:22; లూకా 8:44;  

వచనము 31 

ఆయన శిషుయ్లు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచునాన్వే; ననున్ ముటిట్నదెవడని 

అడుగుచునాన్వా? అనిరి. 

మతత్యి 9:20; మారుక్ 3:10; మారుక్ 6:56; లూకా 8:44;  

వచనము 32 

ఆ కారయ్ము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుటుట్ చూచెను. 

నిరగ్మకాండము 15:26; యోబు 33:24; యోబు 33:25; కీరత్నలు 30:2; కీరత్నలు 103:3; 

కీరత్నలు 107:20; కీరత్నలు 147:3; లేవీయకాండము 20:18; మారుక్ 5:34; మారుక్ 3:10; 1 

రాజులు 8:37; లూకా 7:21; లేవీయకాండము 14:48; మారుక్ 1:42; యోహాను 5:9;  

వచనము 33 

అపుప్డా సతరీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచు వచిచ్, ఆయన ఎదుట సాగిలపడి, తన 

సంగతి యంతయు ఆయనతో చెపెప్ను. 

లూకా 6:19; లూకా 8:46; 1 పేతురు 2:9; మారుక్ 3:9; లూకా 8:45; లూకా 22:61;  

వచనము 34 

అందుకాయన కుమారీ, నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెను, సమాధానము గలదానవై పొముమ్; నీ బాధ 

నివారణయై నీకు సవ్సథ్త కలుగుగాక అని ఆమెతో చెపెప్ను. 

లూకా 8:45; లూకా 9:12; మారుక్ 5:24; మారుక్ 6:36;  

వచనము 35 
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ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి కొందరు వచిచ్ నీ 

కుమారెత్ చనిపోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శర్మపెటుట్దువనిరి. 

మారుక్ 10:23;  

వచనము 36 

యేసు వారు చెపిప్న మాట లక్షయ్పెటట్క భయపడకుము, నమిమ్క మాతర్ముంచుమని సమాజమందిరపు 

అధికారితో చెపిప్ 

మారుక్ 4:41; లూకా 1:12; లూకా 1:29; లూకా 8:47; కీరత్నలు 30:2; కీరత్నలు 66:16; 

కీరత్నలు 103:2-5; కీరత్నలు 116:12-14; 2 సమూయేలు 9:7; మారుక్ 5:22; మారుక్ 7:25; 

లూకా 17:16;  

వచనము 37 

పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తపప్ మరి ఎవరినైనను తన 

వెంబడి రానియయ్క 

మతత్యి 9:2; మతత్యి 9:22; లూకా 8:48; మారుక్ 10:52; లూకా 7:50; లూకా 8:48; లూకా 

17:19; లూకా 18:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9; 1 సమూయేలు 1:17; 1 సమూయేలు 

20:42; 2 రాజులు 5:19; పర్సంగి 9:7; లేవీయకాండము 14:48; 2 సమూయేలు 9:7; మతత్యి 

15:28; మారుక్ 2:5; మారుక్ 5:29; మారుక్ 5:36; లూకా 7:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

16:36;  

వచనము 38 

సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచిచ్, వారు గొలుల్గానుండి చాల యేడుచ్చు, పర్లాపించుచు 

నుండుట చూచి 

లూకా 8:49; యోహాను 5:25; యోహాను 11:25; లూకా 7:6; లూకా 7:7; యోహాను 11:21; 

యోహాను 11:32; యోహాను 11:39; మారుక్ 10:17; మతత్యి 26:18; యోహాను 11:28; 
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కీరత్నలు 78:41; కీరత్నలు 88:10; మతత్యి 9:23; మారుక్ 10:48; యోహాను 4:49; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 18:8; రోమీయులకు 4:18;  

వచనము 39 

లోపలికిపోయి మీరేల గొలుల్చేసి యేడుచ్చునాన్రు? ఈ చినన్ది నిదిర్ంచుచునన్దేగాని చనిపోలేదని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:34; మారుక్ 9:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:20; మతత్యి 9:28; మతత్యి 9:29; 

మతత్యి 17:20; లూకా 8:50; యోహాను 4:48-50; యోహాను 11:40; రోమీయులకు 

4:18-24; ఆదికాండము 21:17; కీరత్నలు 78:41; కీరత్నలు 88:10; యెషయా 37:6; యోహాను 

4:49;  

వచనము 40 

అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారినందరిని బయటకు పంపివేసి, ఆ 

చినన్దాని తలిదండుర్లను తనతో ఉనన్వారిని వెంటబెటుట్కొని, ఆ చినన్ది పరుండియునన్ గదిలోనికి వెళిల్ 

లూకా 8:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40; మారుక్ 9:2; మారుక్ 14:33; 2 కొరిందీయులకు 

13:1; మతత్యి 4:21; మతత్యి 17:1; మతత్యి 26:37; మారుక్ 1:19; మారుక్ 3:17; మారుక్ 

10:35; మారుక్ 13:3; లూకా 6:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13;  

వచనము 41 

ఆ చినన్దాని చెయిపటిట్ తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెపెప్ను. ఆ మాటకు చినన్దానా, లెమమ్ని నీతో 

చెపుప్చునాన్నని అరథ్ము. 

యిరిమ్యా 9:17-20; మతత్యి 9:23; మతత్యి 9:24; మతత్యి 11:17; లూకా 8:52; లూకా 

8:53; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39; ఆదికాండము 50:1; యోబు 3:8; పర్సంగి 7:4; పర్సంగి 

12:5; యిరిమ్యా 31:16;  

వచనము 42 
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వెంటనే ఆ చినన్ది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండెర్ండు సంవతస్రముల పార్యము గలది. వెంటనే 

వారు బహుగా విసమ్యమొందిరి. 

దానియేలు 12:2; యోహాను 11:11-13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:10; 1 కొరిందీయులకు 

11:30; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:13; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:10; 

ఆదికాండము 50:1; 2 రాజులు 4:31; పర్సంగి 12:5; యిరిమ్యా 31:16; లూకా 8:52; 

యోహాను 11:4;  

వచనము 43 

జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గటిట్గా ఆజాఞ్పించి, ఆమెకు ఆహారము పెటుట్డని 

చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 19:14; నెహెమాయ్ 2:19; యోబు 12:4; కీరత్నలు 22:7; కీరత్నలు 123:3; కీరత్నలు 

123:4; లూకా 16:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:32; 2 రాజులు 4:33; మతత్యి 7:6; 

మతత్యి 9:24; మతత్యి 9:25; లూకా 8:53; లూకా 8:54; 2 రాజులు 4:4; మారుక్ 7:33; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40;  
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వచనము 1 

ఆయన అకక్డనుండి బయలుదేరి సవ్దేశమునకు రాగా, ఆయన శిషుయ్లు ఆయనను వెంబడించిరి. 

మారుక్ 1:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41; మారుక్ 1:41; 

ఆదికాండము 1:3; కీరత్నలు 33:9; లూకా 7:14; లూకా 7:15; లూకా 8:54; లూకా 8:55; 

యోహాను 5:28; యోహాను 5:29; యోహాను 11:43; యోహాను 11:44; రోమీయులకు 4:17; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:21; మతత్యి 8:3; మతత్యి 9:25; మతత్యి 14:31; మారుక్ 7:34; మారుక్ 

9:27; యోహాను 5:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:7;  

వచనము 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 1:27; మారుక్ 4:41; మారుక్ 6:51; మారుక్ 7:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10-13; 

యెషయా 52:14; లూకా 8:56; యోహాను 5:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40;  

వచనము 3 

ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా? ఇతడు యాకోబు, యోసే, యూదా, సీమోను అనువారి 

సహోదరుడగు వడల్వాడు కాడా? ఇతని సోదరీమణులందరు మనతో నునాన్రు కారా? అని 

చెపుప్కొనుచు ఆయన విషయమై అభయ్ంతరపడిరి. 

మారుక్ 1:43; మారుక్ 3:12; మారుక్ 7:36; మతత్యి 8:4; మతత్యి 9:30; మతత్యి 12:16-18; 

మతత్యి 17:9; లూకా 5:14; లూకా 8:56; యోహాను 5:41; లూకా 24:30; లూకా 24:42; 

లూకా 24:43; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:41; మారుక్ 8:26; మారుక్ 9:9; లూకా 8:55; 

యోహాను 11:44;  

వచనము 4 
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అందుకు యేసు పర్వకత్ తన దేశములోను తన బంధువులలోను తన యింటివారిలోను తపప్ మరి 

ఎకక్డను ఘనహీనుడు కాడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 13:54; లూకా 4:16-30; లూకా 4:23;  

వచనము 5 

అందువలన కొదిద్మంది రోగులమీద చేతులుంచి వారిని సవ్సథ్పరచుట తపప్ మరి ఏ అదుభ్తమును 

ఆయన అకక్డ చేయజాలకపోయెను. ఆయన వారి అవిశావ్సమునకు ఆశచ్రయ్పడెను. 

మారుక్ 1:21; మారుక్ 1:22; మారుక్ 1:39; లూకా 4:15; లూకా 4:31; లూకా 4:32; యోహాను 

6:42; యోహాను 7:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:14; పర్సంగి 

9:16; మతత్యి 4:23; మతత్యి 4:25; మతత్యి 7:28; మతత్యి 13:54; మతత్యి 22:33; లూకా 

4:22;  

వచనము 6 

ఆయన చుటుట్పటల్నునన్ గార్మములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను. 

మతత్యి 13:55; మతత్యి 13:56; లూకా 4:22; యోహాను 6:42; యెషయా 49:7; యెషయా 

53:2; యెషయా 53:3; 1 పేతురు 2:4; మారుక్ 15:40; మతత్యి 12:46; 1 కొరిందీయులకు 

9:4; గలతీయులకు 1:19; యోహాను 14:22; యూదా 1:1; మారుక్ 3:18; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 1:13; మతత్యి 11:6; మతత్యి 13:57; లూకా 2:34; లూకా 4:23-29; లూకా 

7:23; యోహాను 6:60; యోహాను 6:61; 1 కొరిందీయులకు 1:23; పర్సంగి 9:16; మతత్యి 

1:16; మారుక్ 3:33; లూకా 1:52; లూకా 2:51; లూకా 3:23; లూకా 8:20; యోహాను 1:45; 

యోహాను 2:12; యోహాను 7:15; యోహాను 7:27; 1 కొరిందీయులకు 9:5; 2 కొరిందీయులకు 

8:9;  

వచనము 7 

ఆయన పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి, వారిని ఇదద్రిదద్రినిగా పంపుచు, 

అపవితార్తమ్లమీద వారికధికారమిచిచ్ 
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యిరిమ్యా 11:21; యిరిమ్యా 12:6; మతత్యి 13:57; లూకా 4:24; యోహాను 4:44; 2 

కొరిందీయులకు 6:13;  

వచనము 8 

పర్యాణముకొరకు చేతికఱఱ్ను తపప్ రొటెట్నైనను జాలెనైనను సంచిలో సొముమ్నైనను తీసికొనక 

మారుక్ 9:23; ఆదికాండము 19:22; ఆదికాండము 32:25; యెషయా 59:1; యెషయా 59:2; 

మతత్యి 13:58; హెబీర్యులకు 4:2; 2 రాజులు 13:19; మారుక్ 5:23; లూకా 4:24; లూకా 

4:40; లూకా 13:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8;  

వచనము 9 

చెపుప్లు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొనవదద్నియు వారికాజాఞ్పించెను. 

యెషయా 59:16; యిరిమ్యా 2:11; మతత్యి 8:10; యోహాను 9:30; మతత్యి 4:23; మతత్యి 

9:35; లూకా 4:31; లూకా 4:44; లూకా 13:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38; మతత్యి 

13:58; మారుక్ 5:23; మారుక్ 8:12; గలతీయులకు 1:6;  

వచనము 10 

మరియు ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరెకక్డ ఒక యింట పర్వేశించెదరో అకక్డనుండి మీరు 

బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి. 

మారుక్ 3:13; మారుక్ 3:14; మతత్యి 10:1-4; లూకా 6:13-16; లూకా 9:1-6; లూకా 

10:3-12; నిరగ్మకాండము 4:14; నిరగ్మకాండము 4:15; పర్సంగి 4:9; పర్సంగి 4:10; పర్కటన 

11:3; మారుక్ 16:17; లూకా 10:17-20; మతత్యి 22:3; మారుక్ 6:13; మారుక్ 6:30; మారుక్ 

11:1; లూకా 7:19; యోహాను 17:22;  

వచనము 11 

ఏ సథ్లమందైనను జనులు మిముమ్ను చేరుచ్కొనక మీ మాటలు వినకుంటే, మీరు అకక్డనుండి 

బయలుదేరునపుప్డు వారిమీద సాక్షయ్ముగా ఉండుటకు మీ పాదముల కిర్ంది ధూళి దులిపివేయుడి. 

మతత్యి 10:9; మతత్యి 10:10; లూకా 10:4; లూకా 22:35; మతత్యి 10:9; లూకా 9:3;  
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వచనము 12 

కాగా వారు బయలుదేరి, మారుమనసుస్ పొందవలెనని పర్కటించుచు 

ఎఫెసీయులకు 6:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:8; లూకా 9:3; లూకా 10:4; లూకా 22:35;  

వచనము 13 

అనేక దయయ్ములు వెళల్గొటుట్చు నూనె రాచి అనేకులగు రోగులను సవ్సథ్పరచుచునుండిరి. 

మతత్యి 10:11-13; లూకా 9:4; లూకా 10:7; లూకా 10:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:15; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:5-7;  

వచనము 14 

ఆయన కీరిత్ పర్సిదధ్మాయెను గనుక రాజైన హేరోదు ఆయననుగూరిచ్ విని బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను 

మృతులలోనుండి లేచియునాన్డు గనుక అతనియందు అదుభ్తములు కిర్యారూపకములగుచునన్వని 

చెపెప్ను. 

నెహెమాయ్ 5:13; మతత్యి 10:14; లూకా 9:5; లూకా 10:10; లూకా 10:11; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:50; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; యెహెజేక్లు 

16:48-51; మతత్యి 10:15; మతత్యి 11:20-24; లూకా 10:12-15; యోహాను 15:22-24; 

హెబీర్యులకు 6:4-8; హెబీర్యులకు 10:26-31; 2 పేతురు 2:6; యూదా 1:7; మతత్యి 12:36; 

రోమీయులకు 2:5; రోమీయులకు 2:16; 2 పేతురు 2:9; 2 పేతురు 3:7; 1 యోహాను 4:17; 1 

రాజులు 13:8; మతత్యి 5:18; మతత్యి 8:4; మతత్యి 11:24; మారుక్ 13:9; మారుక్ 14:18; 

లూకా 5:14;  

వచనము 15 

ఇతరులు ఈయన ఏలీయా అనియు, మరికొందరు ఈయన పర్వకత్యనియు, పర్వకత్లలో ఒకనివలె 

నునాన్డనియు చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 1:3; మారుక్ 1:15; యెహెజేక్లు 18:30; మతత్యి 3:2; మతత్యి 3:8; మతత్యి 4:17; 

మతత్యి 9:13; మతత్యి 11:20; లూకా 11:32; లూకా 13:3; లూకా 13:5; లూకా 15:7; 
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లూకా 15:10; లూకా 24:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:19; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:20; 

2 కొరిందీయులకు 7:9; 2 కొరిందీయులకు 7:10; 2 తిమోతి 2:25; 2 తిమోతి 2:26; మతత్యి 

10:7; లూకా 9:2; లూకా 9:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:30; హెబీర్యులకు 6:1;  

వచనము 16 

అయితే హేరోదు విని నేను తల గొటిట్ంచిన యోహానే; అతడు మృతులలోనుండి లేచియునాన్డని 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:7; లూకా 10:17; యాకోబు 5:14; యాకోబు 5:15; మారుక్ 5:23; లూకా 9:6; 

లూకా 10:9; 1 కొరిందీయులకు 12:9;  

వచనము 17 

హేరోదు తన సహోదరుడగు ఫిలిపుప్ భారయ్యైన హేరోదియను పెండిల్చేసికొనినందున యోహాను నీ 

సహోదరుని భారయ్ను చేరుచ్కొనుట నీకు నాయ్యము కాదని హేరోదుతో చెపెప్ను గనుక 

మారుక్ 6:22; మారుక్ 6:26; మారుక్ 6:27; మతత్యి 14:1; మతత్యి 14:2; లూకా 3:1; లూకా 

9:7-9; లూకా 13:31; లూకా 23:7-12; మారుక్ 1:28; మారుక్ 1:45; 2 దినవృతాత్ంతములు 

26:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:15; మతత్యి 9:31; 1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8; మతత్యి 9:26; 

మతత్యి 13:57; మతత్యి 14:9; మతత్యి 17:12; మారుక్ 8:28; మారుక్ 9:13; లూకా 4:37; 

లూకా 7:17; లూకా 13:32; లూకా 23:8; యోహాను 8:9;  

వచనము 18 

ఇతడామె నిమితత్ము యోహానును పటిట్ తెపిప్ంచి, చెరసాలలో బంధించియుండెను. 

మారుక్ 8:28; మారుక్ 9:12; మారుక్ 9:13; మారుక్ 15:35; మారుక్ 15:36; మలాకీ 4:5; 

మతత్యి 16:14; మతత్యి 17:10; మతత్యి 17:11; లూకా 1:17; లూకా 9:8; లూకా 9:19; 

యోహాను 1:21; యోహాను 1:25; మతత్యి 21:11; లూకా 7:16; లూకా 7:39; యోహాను 
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6:14; యోహాను 7:40; యోహాను 9:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:23;  

వచనము 19 

హేరోదియ అతని మీద పగపటిట్ అతని చంపింపగోరెను గాని ఆమెచేత గాకపోయెను.  

ఆదికాండము 40:10; ఆదికాండము 40:11; కీరత్నలు 53:5; మతత్యి 14:2; మతత్యి 27:4; 

లూకా 9:9; పర్కటన 11:10-13; ఆదికాండము 43:18; 1 రాజులు 17:18; మతత్యి 3:1; 

యోహాను 19:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:25; పర్కటన 20:4;  

వచనము 20 

ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుదుధ్డునగు మనుషుయ్డని హేరోదు ఎరిగి, అతనికి 

భయపడి అతని కాపాడుచు వచెచ్ను. మరియు అతని మాటలు వినినపుప్డు, ఏమిచేయను 

తోచకపోయినను సంతోషముతో వినుచుండెను. 

మతత్యి 4:12; మతత్యి 11:2; మతత్యి 14:3-12; లూకా 3:19; లూకా 3:20; లూకా 3:1; 

లేవీయకాండము 18:16; 1 రాజులు 21:25; 1 రాజులు 22:27; సామెతలు 14:16; యోహాను 

3:24; గలతీయులకు 2:6;  

వచనము 21 

అయితే తగిన దినమొకటి వచెచ్ను; ఎటల్నగా, హేరోదు తన జనన దినోతస్వమందు తన 

పర్ధానులకును సహసార్ధిపతులకును గలిలయదేశ పర్ముఖులకును విందు చేయించెను. 

లేవీయకాండము 18:16; లేవీయకాండము 20:21; 1 రాజులు 22:14; యెహెజేక్లు 3:18; 

యెహెజేక్లు 3:19; మతత్యి 14:3; మతత్యి 14:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:26; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24-26; 2 సమూయేలు 3:8; 2 రాజులు 20:14; 

2 దినవృతాత్ంతములు 18:7; యోబు 21:31; సామెతలు 29:10; యిరిమ్యా 22:1; లూకా 3:19; 

లూకా 13:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25;  

వచనము 22 
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అపుప్డు హేరోదియ కుమారెత్ లోపలికి వచిచ్ నాటయ్మాడి హేరోదును అతనితో కూడ పంకిత్ని 

కూరుచ్నన్వారిని సంతోషపరచెను గనుక రాజు నీకిషట్మైనది ఏదైనను ననన్డుగుము, నేను నీకిచెచ్దనని 

ఆ చినన్దానితో చెపెప్ను 

ఆదికాండము 39:17-20; 1 రాజులు 21:20; పర్సంగి 7:9; ఎఫెసీయులకు 4:26; ఎఫెసీయులకు 

4:27; సంఖాయ్కాండము 35:20; 2 సమూయేలు 3:8; 2 రాజులు 20:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 

18:7; ఎసేత్రు 5:14; సామెతలు 29:10; యెషయా 42:20; యిరిమ్యా 20:10; యిరిమ్యా 

26:21; యిరిమ్యా 44:19; మతత్యి 14:5; యాకోబు 5:9; 1 యోహాను 3:15;  

వచనము 23 

మరియు నీవు నా రాజయ్ములో సగముమటుట్కు ఏమి అడిగినను నీకిచెచ్దనని అతడు ఆమెతో 

ఒటుట్పెటుట్కొనెను 

మారుక్ 11:18; నిరగ్మకాండము 11:3; 1 రాజులు 21:20; 2 రాజులు 3:12; 2 రాజులు 3:13; 

2 రాజులు 6:21; 2 రాజులు 13:14; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 

24:15-22; 2 దినవృతాత్ంతములు 26:5; యెహెజేక్లు 2:5-7; దానియేలు 4:18; దానియేలు 

4:27; దానియేలు 5:17; మతత్యి 14:5; మతత్యి 21:26; మారుక్ 4:16; కీరత్నలు 106:12; 

కీరత్నలు 106:13; యెహెజేక్లు 33:32; యోహాను 5:35; 1 సమూయేలు 18:12; యెషయా 

42:20; యెషయా 58:2; యిరిమ్యా 34:10; యిరిమ్యా 37:17; మతత్యి 1:19; మతత్యి 

13:20; మతత్యి 14:9; మారుక్ 10:22; మారుక్ 11:32; లూకా 8:13; లూకా 8:40; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:8; హెబీర్యులకు 6:5;  

వచనము 24 

గనుక ఆమె వెళిల్ నేనేమి అడిగెదనని తన తలిల్నడుగగా ఆమె బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల 

అడుగుమనెను. 
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ఆదికాండము 27:41; 2 సమూయేలు 13:23-29; ఎసేత్రు 3:7; కీరత్నలు 37:12; కీరత్నలు 

37:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2-4; ఆదికాండము 40:20; ఎసేత్రు 1:3-7; ఎసేత్రు 2:18; 

సామెతలు 31:4; సామెతలు 31:5; దానియేలు 5:1-4; హోషేయ 7:5; 1 పేతురు 4:3; పర్కటన 

11:10; 1 రాజులు 3:15; ఎసేత్రు 1:11; పర్సంగి 7:4; మతత్యి 14:6; 1 కొరిందీయులకు 

16:12;  

వచనము 25 

వెంటనే ఆమె తవ్రగా రాజునొదద్కు వచిచ్ బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తల పళె ల్ములో పెటిట్ యిపుప్డే 

నాకిపిప్ంపగోరుచునాన్నని చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 1:10-12; యెషయా 3:16-26; దానియేలు 5:2; మతత్యి 14:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 

23:23; ఎసేత్రు 1:11; దానియేలు 5:1; మతత్యి 20:21; మారుక్ 6:14;  

వచనము 26 

రాజు బహుగా దుఃఖపడెను గాని తాను పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిమితత్మును తనతో కూరుచ్ండియునన్వారి 

నిమితత్మును ఆమెకు ఇయయ్ను అననొలల్క పోయెను. 

1 సమూయేలు 28:10; 2 రాజులు 6:31; మతత్యి 5:34-37; మతత్యి 14:7; ఎసేత్రు 5:3; 

ఎసేత్రు 5:6; ఎసేత్రు 7:2; సామెతలు 6:2; మతత్యి 4:9; ఆదికాండము 25:33; లేవీయకాండము 

5:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 23:23; నాయ్యాధిపతులు 21:1; 1 రాజులు 13:8; సామెతలు 

18:7; పర్సంగి 5:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:3;  

వచనము 27 

వెంటనే రాజు అతని తల తెమమ్ని ఆజాఞ్పించి యొక బంటౌర్తును పంపెను. వాడు వెళిల్ చెరసాలలో 

అతని తల గొటిట్ 

ఆదికాండము 27:8-11; 2 దినవృతాత్ంతములు 22:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 22:4; యెహెజేక్లు 

19:2; యెహెజేక్లు 19:3; మతత్యి 14:8; యోబు 31:31; కీరత్నలు 27:2; కీరత్నలు 37:12; 

కీరత్నలు 37:14; సామెతలు 27:3; సామెతలు 27:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:12; అపోసత్లుల 
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కారయ్ములు 23:13; సంఖాయ్కాండము 35:20; 2 సమూయేలు 13:5; 1 రాజులు 22:52; 2 

రాజులు 10:29; యోబు 30:8; సామెతలు 14:16; సామెతలు 29:10; పర్సంగి 7:9;  

వచనము 28 

పళె ల్ములో అతని తల పెటిట్ తెచిచ్ ఆ చినన్దాని కిచెచ్ను, ఆ చినన్ది తన తలిల్కిచెచ్ను. 

సామెతలు 1:16; రోమీయులకు 3:15; సంఖాయ్కాండము 7:13; సంఖాయ్కాండము 7:19-89; 2 

సమూయేలు 13:5; యోబు 20:2; సామెతలు 14:16; దానియేలు 6:16; యోహాను 13:27;  

వచనము 29 

యోహాను శిషుయ్లు ఈ సంగతి విని, వచిచ్ శవమును ఎతిత్కొనిపోయి సమాధిలో ఉంచిరి. 

మతత్యి 14:9; మతత్యి 27:3-5; మతత్యి 27:24; మతత్యి 27:25; 2 సమూయేలు 14:21; 

యిరిమ్యా 44:17; దానియేలు 6:14; మతత్యి 19:22; మారుక్ 6:14; మారుక్ 10:22; లూకా 

12:24; లూకా 13:32; లూకా 18:24;  

వచనము 30 

అంతట అపొసత్లులు యేసునొదద్కు కూడివచిచ్ తాము చేసినవనిన్యు బోధించినవనిన్యు ఆయనకు 

తెలియజేసిరి. 

మతత్యి 14:10; మతత్యి 14:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:7; సామెతలు 16:14; దానియేలు 

3:6; మారుక్ 6:14; పర్కటన 20:4;  

వచనము 31 

అపుప్డాయన మీరేకాంతముగా అరణయ్ పర్దేశమునకు వచిచ్, కొంచెముసేపు అలసట తీరుచ్కొనుడని 

చెపెప్ను; ఏలయనగా అనేకులు వచుచ్చు పోవుచు నుండినందున, భోజనము చేయుటకైనను వారికి 

అవకాశము లేకపోయెను 

2 సమూయేలు 4:7; 2 రాజులు 10:8;  

వచనము 32 

కాగా వారు దోనె యెకిక్ అరణయ్ పర్దేశమునకు ఏకాంతముగా వెళిల్రి. 
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1 రాజులు 13:29; 1 రాజులు 13:30; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:16; మతత్యి 14:12; మతత్యి 

27:57-60; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:2; 2 సమూయేలు 4:7;  

వచనము 33 

వారు వెళుల్చుండగా జనులు చూచి, అనేకులాయనను గురెత్రిగి, సకల పటట్ణములనుండి అకక్డికి 

కాలినడకను పరుగెతిత్ వారికంటె ముందుగా వచిచ్రి. 

మారుక్ 6:7-13; లూకా 9:10; లూకా 10:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:1; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:18-21; 1 తిమోతి 4:12-16; తీతుకు 2:6; తీతుకు 2:7; 1 పేతురు 5:2; 1 

పేతురు 5:3; ఆదికాండము 24:66; మతత్యి 14:13;  

వచనము 34 

గనుక యేసు వచిచ్ ఆ గొపప్ జనసమూహమును చూచి, వారు కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె ఉనన్ందున 

వారిమీద కనికరపడి, వారికి అనేక సంగతులను బోధింపసాగెను. 

మారుక్ 1:45; మారుక్ 3:7; మారుక్ 3:20; మతత్యి 14:13; యోహాను 6:1; మారుక్ 7:24; 

మారుక్ 9:30; లూకా 9:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:13;  

వచనము 35 

చాల పొర్దుద్పోయిన తరువాత ఆయన శిషుయ్లాయనయొదద్కు వచిచ్ ఇది అరణయ్ పర్దేశము, ఇపుప్డు 

చాల పొర్దుద్పోయినది; 

మతత్యి 14:13; మారుక్ 7:24; మారుక్ 9:30; లూకా 9:10; యోహాను 6:1;  

వచనము 36 

చుటుట్పటల్ పర్దేశములకును గార్మములకును వారు వెళిల్ భోజనమునకేమైనను కొనుకొక్నుటకు వారిని 

పంపివేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 6:54; మారుక్ 6:55; మతత్యి 15:29-31; యోహాను 6:2; యాకోబు 1:19; నెహెమాయ్ 

8:13; లూకా 4:42; లూకా 9:11;  

వచనము 37 
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అందుకాయన మీరు వారికి భోజనము పెటుట్డనగా వారు మేము వెళిల్ యీనూన్రు దేనారముల రొటెట్లు 

కొని వారికి పెటుట్దుమా అని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 14:14; మతత్యి 15:32; లూకా 9:11; రోమీయులకు 15:2; రోమీయులకు 15:3; 

హెబీర్యులకు 2:17; హెబీర్యులకు 4:15; సంఖాయ్కాండము 27:17; 1 రాజులు 22:17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:16; యిరిమ్యా 50:6; జెకరాయ్ 10:2; మతత్యి 9:36; యెషయా 61:1-3; 

ఎజార్ 7:25; నెహెమాయ్ 8:13; మారుక్ 1:41; మారుక్ 2:2; మారుక్ 8:2; లూకా 4:42; యోహాను 

6:1; యోహాను 6:5; కొలొసస్యులకు 1:28;  

వచనము 38 

అందుకాయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వి? పోయి చూడుడని వారితో చెపెప్ను. వారు చూచి 

తెలిసికొని అయిదు రొటెట్లును రెండు చేపలు నునన్వనిరి.  

మతత్యి 14:15-21; లూకా 9:12-17; యోహాను 6:5-15; యోహాను 6:1;  

వచనము 39 

అపుప్డాయన పచిచ్కమీద అందరు పంకుత్లు పంకుత్లుగా కూరుచ్ండవలెనని వారికాజాఞ్పింపగా 

మారుక్ 3:21; మారుక్ 5:31; మతత్యి 15:23; మతత్యి 16:22; మతత్యి 14:15; మారుక్ 8:4; 

లూకా 9:12;  

వచనము 40 

వారు నూరేసిమంది చొపుప్నను ఏబదేసిమంది చొపుప్నను పంకుత్లు తీరి కూరుచ్ండిరి. 

మారుక్ 8:2; మారుక్ 8:3; 2 రాజులు 4:42-44; మతత్యి 14:16; మతత్యి 15:32; లూకా 

9:13; యోహాను 6:4-10; సంఖాయ్కాండము 11:13; సంఖాయ్కాండము 11:21-23; 2 రాజులు 

7:2; మతత్యి 15:33; యోహాను 6:7; మతత్యి 18:28; సంఖాయ్కాండము 11:22; 2 రాజులు 

4:38; 2 రాజులు 4:43; మతత్యి 14:17; మారుక్ 8:4;  

వచనము 41 
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అంతట ఆయన ఆ అయిదు రొటెట్లను రెండు చేపలను పటుట్కొని, ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ 

ఆశీరవ్దించి, ఆ రొటెట్లు విరిచి, వారికి వడిడ్ంచుటకు తన శిషుయ్లకిచిచ్, ఆ రెండు చేపలను అందరికిని 

పంచిపెటెట్ను 

మారుక్ 8:5; మతత్యి 14:17; మతత్యి 14:18; మతత్యి 15:34; లూకా 9:13; యోహాను 6:9; 

మతత్యి 4:4; మతత్యి 16:9; మారుక్ 8:19;  

వచనము 42 

వారందరు తిని తృపిత్ పొందిన  

1 రాజులు 10:5; ఎసేత్రు 1:5; ఎసేత్రు 1:6; మతత్యి 15:35; 1 కొరిందీయులకు 14:33; 1 

కొరిందీయులకు 14:40; మతత్యి 14:19; మారుక్ 8:6; లూకా 9:14; యోహాను 6:10;  

వచనము 43 

తరువాత మిగిలిన చేపలును రొటెట్ముకక్లును పండెర్ండు గంపెళుల్ ఎతిత్రి. 

లూకా 9:14; లూకా 9:15; మతత్యి 15:35; మారుక్ 8:6;  

వచనము 44 

ఆ రొటెట్లు తినినవారు అయిదువేలమంది పురుషులు. 

మారుక్ 7:34; మతత్యి 14:19; లూకా 9:16; యోహాను 11:41; యోహాను 17:1; మారుక్ 8:6; 

మారుక్ 8:7; మారుక్ 14:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:10; 1 సమూయేలు 9:13; మతత్యి 

15:36; మతత్యి 26:26; లూకా 24:30; యోహాను 6:11; యోహాను 6:23; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 27:35; రోమీయులకు 14:6; 1 కొరిందీయులకు 10:31; కొలొసస్యులకు 3:17; 1 

తిమోతి 4:4; 1 తిమోతి 4:5; దానియేలు 1:15;  

వచనము 45 

ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎకిక్ అదద్రినునన్ బేతస్యిదాకు ముందుగా 

వెళుల్డని ఆయన తన శిషుయ్లను వెంటనే బలవంతము చేసెను. 
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మారుక్ 8:8; మారుక్ 8:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:3; 2 రాజులు 4:42-44; కీరత్నలు 

145:15; కీరత్నలు 145:16; మతత్యి 14:20; మతత్యి 14:21; మతత్యి 15:37; మతత్యి 

15:38; లూకా 9:17; యోహాను 6:12; 2 రాజులు 4:43; దానియేలు 1:15;  

వచనము 46 

ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, పార్రథ్న చేయుటకు కొండకు వెళె ల్ను. 

మారుక్ 8:19; మారుక్ 8:20; 2 రాజులు 4:43;  

వచనము 47 

సాయంకాలమైనపుప్డు ఆ దోనె సముదర్ము మధయ్ ఉండెను ఆయన ఒంటరిగా మెటట్నుండెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 48 

అపుప్డు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మికిక్లి కషట్పడుచుండగా ఆయన 

చూచి, రాతిర్ ఇంచుమించు నాలుగవ జామున సముదర్ముమీద నడుచుచు వారియొదద్కు వచిచ్, వారిని 

దాటిపోవలేనని యుండెను 

మతత్యి 14:22-33; యోహాను 6:15-17; యోహాను 6:18-21; మతత్యి 11:21; మతత్యి 

11:23; యోహాను 12:21; మారుక్ 8:22; లూకా 10:13; మతత్యి 8:18; మతత్యి 13:36; 

మారుక్ 4:35; లూకా 8:22; లూకా 9:10; యోహాను 1:44; యోహాను 6:17; యోహాను 6:22;  

వచనము 49 

ఆయన సముదర్ముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూతమని తలంచి కేకలు వేసిరి. 

మారుక్ 1:35; మతత్యి 6:6; మతత్యి 14:23; లూకా 6:12; 1 పేతురు 2:21; కీరత్నలు 55:17; 

లూకా 5:16; లూకా 9:28; యోహాను 6:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:9; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 20:13;  

వచనము 50 
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అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుడి, 

నేనే, భయపడకుడని చెపెప్ను. 

మతత్యి 14:23; యోహాను 6:16; యోహాను 6:17; యోహాను 6:19;  

వచనము 51 

తరువాత ఆయన దోనె యెకిక్ వారియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు గాలి అణగెను, అందుకు వారు 

తమలోతాము మికిక్లి విభార్ంతినొందిరి; 

యెషయా 54:11; యోహాను 1:13; మతత్యి 14:24; నిరగ్మకాండము 14:24; 1 సమూయేలు 

11:11; లూకా 12:38; యోబు 9:8; కీరత్నలు 93:4; కీరత్నలు 104:3; ఆదికాండము 19:2; 

ఆదికాండము 32:26; లూకా 24:28; కీరత్నలు 55:17; మతత్యి 8:26; మతత్యి 14:25; 

యోహాను 6:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:4;  

వచనము 52 

అయినను వారి హృదయము కఠినమాయెను గనుక వారు రొటెట్లను గూరిచ్న సంగతి గర్హింపలేదు. 

యోబు 9:8; యోబు 4:14-16; మతత్యి 14:25; మతత్యి 14:26; లూకా 24:37; మారుక్ 

16:5; లూకా 1:29; యోహాను 6:19;  

వచనము 53 

వారు అవతలకు వెళిల్ గెనేన్సరెతు దగగ్ర ఒడుడ్కు వచిచ్ దరి పటిట్రి. 

యెషయా 43:2; మతత్యి 14:27; లూకా 24:38-41; యోహాను 6:19; యోహాను 6:20; 

యోహాను 20:19; యోహాను 20:20; ఆదికాండము 45:3; మతత్యి 14:26; మారుక్ 16:5; 

లూకా 1:29; లూకా 24:37;  

వచనము 54 

వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపటిట్ 

మారుక్ 4:39; కీరత్నలు 93:3; కీరత్నలు 93:4; కీరత్నలు 107:28-30; మతత్యి 8:26; మతత్యి 

8:27; మతత్యి 14:28-32; లూకా 8:24; లూకా 8:25; యోహాను 6:21; మారుక్ 1:27; మారుక్ 
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2:12; మారుక్ 4:41; మారుక్ 5:42; మారుక్ 7:37; యెషయా 52:14; మతత్యి 14:32; మారుక్ 

10:26; లూకా 9:43;  

వచనము 55 

ఆ పర్దేశమందంతట పరుగెతిత్కొనిపోయి, ఆయన యునాన్డని వినిన చోటునకు రోగులను 

మంచములమీద మోసికొని వచుచ్టకు మొదలుపెటిట్రి. 

మారుక్ 7:18; మారుక్ 8:17; మారుక్ 8:18; మారుక్ 8:21; మతత్యి 16:9-11; లూకా 24:25; 

మారుక్ 3:5; మారుక్ 16:14; యెషయా 63:17; మతత్యి 15:16; మారుక్ 8:4;  

వచనము 56 

గార్మములలోను పటట్ణములలోను పలెల్టూళల్లోను ఆయన యెకక్డెకక్డ పర్వేశించెనో అకక్డి జనులు 

రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వసత్రపుచెంగు మాతర్ము ముటట్నిమమ్ని ఆయనను 

వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముటిట్నవారందరు సవ్సథ్తనొందిరి. 

మతత్యి 14:34-36; లూకా 5:1; యోహాను 6:24; యెహోషువ 19:35; మారుక్ 1:21;  
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వచనము 1 

యెరూషలేమునుండి వచిచ్న పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లలో కొందరును ఆయనయొదద్కు కూడివచిచ్ 

కీరత్నలు 9:10; ఫిలిపీప్యులకు 3:10; మతత్యి 15:30; మారుక్ 6:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

5:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:9;  

వచనము 2 

ఆయన శిషుయ్లలో కొందరు అపవితర్మైన చేతులతో, అనగా కడుగని చేతులతో భోజనము చేయుట 

చూచిరి. 

మారుక్ 2:1-3; మారుక్ 3:7-11; మతత్యి 4:24; మతత్యి 14:35; మతత్యి 19:2; మారుక్ 6:33; 

మారుక్ 8:22; లూకా 4:40; యోహాను 4:47;  

వచనము 3 

పరిసయుయ్లును యూదులందరును పెదద్ల పారంపరాయ్చారమునుబటిట్ చేతులు కడుగుకొంటేనే గాని 

భోజనము చేయరు. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:15; మారుక్ 3:10; మారుక్ 5:27; మారుక్ 5:28; 2 రాజులు 13:21; 

లూకా 6:19; లూకా 22:51; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12; 

సంఖాయ్కాండము 15:38; సంఖాయ్కాండము 15:39; దివ్తీయోపదేశకాండము 22:12; మతత్యి 

9:20; లూకా 8:44; మతత్యి 9:35; మతత్యి 12:15; మతత్యి 19:2; మారుక్ 8:22; లూకా 

4:40; యోహాను 4:47;  

వచనము 4 

మరియు వారు సంతనుండి వచిచ్నపుప్డు నీళుల్ చలుల్కొంటేనే గాని భోజనము చేయరు. ఇదియుగాక 

గినెన్లను కుండలను ఇతత్డి పాతర్లను నీళల్లో కడుగుట మొదలగు అనేకాచారములను 

వారనుసరించెడివారు. 

మారుక్ 3:22; మతత్యి 15:1; లూకా 5:17; లూకా 11:53; లూకా 11:54; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:2; ఎజార్ 7:11; మారుక్ 8:11;  
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వచనము 5 

అపుప్డు పరిసయుయ్లును శాసుత్ర్లును నీ శిషుయ్లెందుకు పెదద్ల పారంపరాయ్చారము చొపుప్న 

నడుచుకొనక, అపవితర్మైన చేతులతో భోజనము చేయుదురని ఆయన నడిగిరి. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:28; 

దానియేలు 6:4; దానియేలు 6:5; మతత్యి 7:3-5; మతత్యి 23:23-25; లేవీయకాండము 11:8; 

యోబు 17:9; యోబు 31:14; యెషయా 29:13; మతత్యి 15:2; మారుక్ 8:11; లూకా 11:38; 

యోహాను 2:6; యోహాను 3:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8;  

వచనము 6 

అందుకాయన వారితో ఈలాగు చెపెప్ను ఈ పర్జలు పెదవులతో ననున్ ఘనపరచుదురు గాని, వారి 

హృదయము నాకు దూరముగా ఉనన్ది. 

మారుక్ 7:7-10; మారుక్ 7:13; మతత్యి 15:2-6; గలతీయులకు 1:14; కొలొసస్యులకు 2:8; 

కొలొసస్యులకు 2:21-23; 1 పేతురు 1:18; మతత్యి 3:7; మతత్యి 15:20; మారుక్ 1:22; 

మారుక్ 7:8; లూకా 5:30;  

వచనము 7 

వారు, మానవులు కలిప్ంచిన పదధ్తులు దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ వయ్రథ్ముగా 

ఆరాధించుదురు అని వార్యబడినటుట్ వేషధారులైన మిముమ్నుగూరిచ్ యెషయా పర్వచించినది సరియే. 

యోబు 9:30; యోబు 9:31; కీరత్నలు 26:6; యెషయా 1:16; యిరిమ్యా 4:14; మతత్యి 

27:24; లూకా 11:38; లూకా 11:39; యోహాను 2:6; యోహాను 3:25; హెబీర్యులకు 9:10; 

యాకోబు 4:8; 1 యోహాను 1:7; మతత్యి 15:20; మతత్యి 23:25; మారుక్ 7:8; హెబీర్యులకు 

6:2;  

వచనము 8 

మీరు దేవుని ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్, మనుషుయ్ల పారంపరాయ్చారమును గైకొనుచునాన్రు. 
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మారుక్ 2:16-18; మతత్యి 15:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

21:24; రోమీయులకు 4:12; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:6; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11; మతత్యి 

7:29;  

వచనము 9 

మరియు ఆయన మీరు మీ పారంపరాయ్చారమును గైకొనుటకు దేవుని ఆజఞ్ను బొతిత్గా 

నిరాకరించుదురు. 

యెషయా 29:13; మతత్యి 15:7-9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25; మతత్యి 23:13-15; 

లూకా 11:39-44; యెహెజేక్లు 33:31; హోషేయ 8:2; హోషేయ 8:3; యోహాను 5:42; 

యోహాను 8:41; యోహాను 8:42; యోహాను 8:54; యోహాను 8:55; యోహాను 15:24; 2 

తిమోతి 3:5; తీతుకు 1:16; యాకోబు 2:14-17; సామెతలు 19:27; యిరిమ్యా 12:2; మతత్యి 

6:2; మతత్యి 15:3;  

వచనము 10 

నీ తలిదండుర్లను ఘనపరచవలెననియు, తండిర్నైనను తలిల్నైనను దూషించువానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెననియు మోషే చెపెప్ను గదా. 

1 సమూయేలు 12:21; మలాకీ 3:14; మతత్యి 6:7; మతత్యి 15:9; 1 కొరిందీయులకు 15:14; 

1 కొరిందీయులకు 15 :58; తీతుకు 3 :9 ; యాకోబు 1 :26; యాకోబు 2 :20; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 12:32; కొలొసస్యులకు 2:22; 1 తిమోతి 4:1-3; పర్కటన 14:11; 

పర్కటన 14:12; పర్కటన 22:18; యెషయా 8:20; యెషయా 24:5; మారుక్ 7:3; లూకా 5:39; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:29; తీతుకు 1:14;  

వచనము 11 

అయినను మీరు ఒకడు తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను చూచి నావలన నీకు పర్యోజనమగునది ఏదో 

అది కొరాబ్ను, అనగా దేవారిప్తమని చెపిప్నయెడల,  
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యెషయా 1:12; మారుక్ 7:3; మారుక్ 7:4; పర్సంగి 7:29; మలాకీ 2:9; యోహాను 3:25; 

రోమీయులకు 7:9; హెబీర్యులకు 6:2;  

వచనము 12 

తన తండిర్కైనను తలిల్కైనను వానిని ఏమియు చేయనియయ్క 

2 రాజులు 16:10-16; యెషయా 24:5; యెషయా 29:13; యిరిమ్యా 44:16; యిరిమ్యా 

44:17; దానియేలు 7:25; దానియేలు 11:36; మతత్యి 15:3-6; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:4; 

మారుక్ 7:13; కీరత్నలు 119:126; రోమీయులకు 3:31; గలతీయులకు 2:21; ఆదికాండము 

45:11; 1 రాజులు 18:27; పర్సంగి 7:29; హబకూక్కు 1:4; మారుక్ 14:41; ఎఫెసీయులకు 

6:2; యాకోబు 2:19;  

వచనము 13 

మీరు నియమించిన మీ పారంపరాయ్చారము వలన దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కము చేయుదురు. 

ఇటువంటివి అనేకములు మీరు చేయుదురని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:19; నిరగ్మకాండము 20:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16; నిరగ్మకాండము 21:17; 

లేవీయకాండము 20:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 27:16; సామెతలు 20:20; సామెతలు 30:17; 

మతత్యి 15:4; ఆదికాండము 47:12; లేవీయకాండము 18:24; సంఖాయ్కాండము 30:5; 2 

సమూయేలు 18:9; సామెతలు 23:22; సామెతలు 30:11; యెహెజేక్లు 22:7; మలాకీ 1:6; 

మతత్యి 15:5; మతత్యి 23:16;  

వచనము 14 

అపుప్డాయన జనసమూహమును మరల తనయొదద్కు పిలిచి మీరందరు నా మాట విని గర్హించుడి. 

మతత్యి 15:5; మతత్యి 23:18; 1 తిమోతి 5:4-8; నిరగ్మకాండము 21:17; లూకా 21:1; 2 

తిమోతి 3:2;  

వచనము 15 

వెలుపలినుండి లోపలికి పోయి మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయగలుగునది ఏదియు లేదు గాని,  
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మతత్యి 15:5; 2 తిమోతి 3:2;  

వచనము 16 

లోపలినుండి బయలు వెళుల్నవే మనుషుయ్ని అపవితుర్నిగా చేయుననెను. 

మారుక్ 7:9; యెషయా 8:20; యిరిమ్యా 8:8; యిరిమ్యా 8:9; హోషేయ 8:12; మతత్యి 

5:17-20; మతత్యి 15:6; తీతుకు 1:14; యెహెజేక్లు 18:14; గలతీయులకు 5:21; 1 రాజులు 

12:33; మలాకీ 2:9; మతత్యి 15:3; మారుక్ 7:3;  

వచనము 17 

ఆయన జనసమూహమును విడిచి యింటిలోనికి వచిచ్నపుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు ఈ 

ఉపమానమునుగూరిచ్ ఆయన నడుగగా 

1 రాజులు 18:21; 1 రాజులు 22:28; కీరత్నలు 49:1; కీరత్నలు 49:2; కీరత్నలు 94:8; మతత్యి 

15:10; లూకా 12:1; లూకా 12:54-57; లూకా 20:45-47; సామెతలు 8:5; యెషయా 6:9; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:30; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:3; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:27; 

యెషయా 55:2; యిరిమ్యా 25:2; మీకా 1:2; మలాకీ 2:9; మతత్యి 13:9; మతత్యి 23:1; 

మారుక్ 4:3; మారుక్ 4:9; మారుక్ 8:34; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:21; యాకోబు 2:5;  

వచనము 18 

ఆయన వారితో ఇటల్నెను మీరును ఇంత అవివేకులై యునాన్రా? వెలుపలినుండి మనుషుయ్ని లోపలికి 

పోవునదేదియు వాని నపవితుర్నిగా చేయజాలదని మీరు గర్హింపకునాన్రా? 

మారుక్ 7:18-20; లేవీయకాండము 11:42-47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:14-16; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:8-10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:20; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:21; రోమీయులకు 14:17; 1 కొరిందీయులకు 10:25; 1 తిమోతి 

4:3-5; తీతుకు 1:15; హెబీర్యులకు 9:10; హెబీర్యులకు 13:9; మారుక్ 7:20-23; సామెతలు 

4:23; మతత్యి 12:34; మతత్యి 15:16; లేవీయకాండము 11:2; లేవీయకాండము 11:8; 

మతత్యి 15:11; మారుక్ 7:23; యాకోబు 3:6;  
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వచనము 19 

అది వాని హృదయములో పర్వేశింపక కడుపులోనే పర్వేశించి బహిరూబ్మిలో విడువబడును; ఇటుల్ అది 

భోజనపదారథ్ములనిన్టిని పవితర్పరచును. 

మారుక్ 4:9; మారుక్ 4:23; మతత్యి 11:15; పర్కటన 2:7; పర్కటన 2:11; పర్కటన 2:17; 

పర్కటన 2:29; పర్కటన 3:6; పర్కటన 3:13; పర్కటన 3:22; మతత్యి 15:10; మారుక్ 4:3;  

వచనము 20 

మనుషుయ్ని లోపలినుండి బయలువెళుల్నది మనుషుయ్ని అపవితర్పరచును. 

మారుక్ 4:10; మారుక్ 4:34; మతత్యి 13:10; మతత్యి 13:36; మతత్యి 15:15; మారుక్ 4:13; 

లూకా 8:9;  

వచనము 21 

లోపలినుండి, అనగా మనుషుయ్ల హృదయములోనుండి దురాలోచనలును జారతవ్ములును 

దొంగతనములును 

మారుక్ 4:13; యెషయా 28:9; యెషయా 28:10; యిరిమ్యా 5:4; యిరిమ్యా 5:5; మతత్యి 

15:16; మతత్యి 15:17; మతత్యి 16:11; లూకా 24:25; యోహాను 3:10; 1 కొరిందీయులకు 

3:2; హెబీర్యులకు 5:11; లేవీయకాండము 11:8; మతత్యి 13:51; మతత్యి 16:9; మారుక్ 

6:52; మారుక్ 7:15; మారుక్ 7:23; మారుక్ 9:32; మారుక్ 16:14; లూకా 8:9; 

కొలొసస్యులకు 2:22;  

వచనము 22 

నరహతయ్లును వయ్భిచారములును లోభములును చెడుతనములును కృతిర్మమును కామవికారమును 

మతస్రమును దేవదూషణయు అహంభావమును అవివేకమును వచుచ్ను. 

మతత్యి 15:17; 1 కొరిందీయులకు 6:13; కొలొసస్యులకు 2:21; కొలొసస్యులకు 2:22;  

వచనము 23 

ఈ చెడడ్వనిన్యు లోపలినుండియే బయలువెళిల్, మనుషుయ్ని అపవితర్ పరచునని ఆయన చెపెప్ను.  
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మారుక్ 7:15; కీరత్నలు 41:6; హెబీర్యులకు 7:6; మీకా 2:1; మతత్యి 12:34-37; యాకోబు 

1:14; యాకోబు 1:15; యాకోబు 3:6; యాకోబు 4:1; లేవీయకాండము 15:2; లేవీయకాండము 

15:25; యోబు 4:17;  

వచనము 24 

ఆయన అకక్డనుండి లేచి, తూరు సీదోనుల పార్ంతములకు వెళిల్, యొక ఇంట పర్వేశించి, ఆ సంగతి 

ఎవనికిని తెలియకుండవలెనని కోరెను గాని ఆయన మరుగై యుండలేకపోయెను. 

ఆదికాండము 6:5; ఆదికాండము 8:21; యోబు 14:4; యోబు 15:14-16; యోబు 25:4; 

కీరత్నలు 14:1; కీరత్నలు 14:3; కీరత్నలు 53:1; కీరత్నలు 53:3; కీరత్నలు 58:2; కీరత్నలు 58:3; 

సామెతలు 4:23; యిరిమ్యా 4:14; యిరిమ్యా 17:9; మతత్యి 15:19; మతత్యి 23:25-28; 

లూకా 16:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:22; రోమీయులకు 7:5; 

రోమీయులకు 7:8; రోమీయులకు 8:7; రోమీయులకు 8:8; గలతీయులకు 5:19-21; తీతుకు 

3:3; యాకోబు 1:14; యాకోబు 1:15; యాకోబు 4:1-3; 1 పేతురు 4:2; 1 పేతురు 4:3; 

సామెతలు 15:25; యెషయా 59:7; యెహెజేక్లు 38:10; మతత్యి 9:4; యాకోబు 2:4; 

సంఖాయ్కాండము 19:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9; యోబు 1:5; యోబు 15:5; యోబు 

15:12; కీరత్నలు 5:9; కీరత్నలు 10:4; కీరత్నలు 119:36; కీరత్నలు 119:113; సామెతలు 

12:20; సామెతలు 21:10; సామెతలు 27:19; సామెతలు 28:26; పర్సంగి 9:3; యెషయా 

55:7; యెషయా 59:13; యిరిమ్యా 16:12; యిరిమ్యా 18:12; యిరిమ్యా 22:17; యెహెజేక్లు 

11:21; జెకరాయ్ 7:10; మతత్యి 3:9; మతత్యి 9:3; మతత్యి 23:28; మతత్యి 24:48; మారుక్ 

2:8; లూకా 7:39; రోమీయులకు 3:10; రోమీయులకు 7:18; 1 కొరిందీయులకు 3:3; 1 

కొరిందీయులకు 5:11; ఎఫెసీయులకు 2:3; ఎఫెసీయులకు 5:3; కొలొసస్యులకు 3:5; 1 తిమోతి 

1:10; హెబీర్యులకు 3:12; హెబీర్యులకు 12:16;  

వచనము 25 
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అపవితార్తమ్ పటిట్న చినన్కుమారెత్ గల యొక సతరీ ఆయననుగూరిచ్ విని, వెంటనే వచిచ్ ఆయన 

పాదములమీద పడెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:54; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56; 

1 సమూయేలు 18:8; 1 సమూయేలు 18:9; సామెతలు 23:6; సామెతలు 28:22; మతత్యి 

20:15; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 32:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 

32:31; కీరత్నలు 10:4; ఓబధాయ్ 1:3; ఓబధాయ్ 1:4; 2 కొరిందీయులకు 10:5; 1 పేతురు 5:5; 

సామెతలు 12:23; సామెతలు 22:15; సామెతలు 24:9; సామెతలు 27:22; పర్సంగి 7:25; 1 

పేతురు 2:15; 2 సమూయేలు 24:10; యోబు 15:5; యోబు 15:12; కీరత్నలు 5:9; కీరత్నలు 

119:36; సామెతలు 12:20; సామెతలు 21:10; సామెతలు 22:9; యెషయా 59:7; యెషయా 

59:13; యిరిమ్యా 17:9; యిరిమ్యా 18:12; యిరిమ్యా 22:17; మతత్యి 6:23; లూకా 11:34; 

లూకా 12:15; రోమీయులకు 3:10; 1 కొరిందీయులకు 3:3; ఎఫెసీయులకు 2:3; ఎఫెసీయులకు 

5:3; ఎఫెసీయులకు 5:4; కొలొసస్యులకు 3:5; కొలొసస్యులకు 3:8; 1 తిమోతి 1:10; 

హెబీర్యులకు 13:5; యాకోబు 1:14; 1 పేతురు 4:3;  

వచనము 26 

ఆ సతరీ సురోఫెనికయ వంశమందు పుటిట్న గీర్సు దేశసుథ్రాలు. ఆమె తన కుమారెత్లోనుండి ఆ 

దయయ్మును వెళల్గొటుట్మని ఆయనను వేడుకొనెను. 

మారుక్ 7:15; మారుక్ 7:18; 1 కొరిందీయులకు 3:17; తీతుకు 1:15; యూదా 1:8; యెషయా 

55:7;  

వచనము 27 

ఆయన ఆమెను చూచి పిలల్లు మొదట తృపిత్ పొందవలెను; పిలల్ల రొటెట్ తీసికొని కుకక్పిలల్లకు వేయుట 

యుకత్ము కాదనెను. 

మతత్యి 15:21-28; మారుక్ 3:8; ఆదికాండము 10:15; ఆదికాండము 10:19; ఆదికాండము 

49:13; యెహోషువ 19:28; యెహోషువ 19:29; యెషయా 23:1-4; యెషయా 23:12; 
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యెహెజేక్లు 28:2; యెహెజేక్లు 28:21; యెహెజేక్లు 28:22; మారుక్ 2:1; మారుక్ 3:7; మారుక్ 

6:31; మారుక్ 6:32; యెషయా 42:2; మతత్యి 9:28; 1 తిమోతి 5:25; మారుక్ 7:31; లూకా 

6:17;  

వచనము 28 

అందుకామె నిజమే పర్భువా, అయితే కుకక్పిలల్లు కూడ బలల్కిర్ంద ఉండి, పిలల్లు పడవేయు 

రొటెట్ముకక్లు తినును గదా అని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మతత్యి 15:22; మారుక్ 9:17-23; మారుక్ 1:40; మారుక్ 5:22; మారుక్ 5:23; మారుక్ 5:33; 

లూకా 17:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26; పర్కటన 22:8; 

పర్కటన 22:9; మారుక్ 1:23; పర్కటన 19:10;  

వచనము 29 

అందుకాయన ఈ మాట చెపిప్నందున వెళుల్ము; దయయ్ము నీ కుమారెత్ను వదలిపోయినదని ఆమెతో 

చెపెప్ను. 

యెషయా 49:12; గలతీయులకు 3:28; కొలొసస్యులకు 3:11; మతత్యి 15:22; మారుక్ 9:17; 

మారుక్ 10:48; లూకా 4:25; యోహాను 12:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:1; గలతీయులకు 

2:15;  

వచనము 30 

ఆమె యింటికి వచిచ్ , తన కుమారెత్ మంచముమీద పండుకొని యుండుటయు దయయ్ము వదలిపోయి 

యుండుటయు చూచెను. 

మతత్యి 7:6; మతత్యి 10:5; మతత్యి 15:23-28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:21; రోమీయులకు 

15:8; ఎఫెసీయులకు 2:12; మతత్యి 15:26; లూకా 15:31; యోహాను 4:43;  

వచనము 31 

ఆయన మరల తూరు పార్ంతములు విడిచి, సీదోను దావ్రా దెకపొలి పార్ంతములమీదుగా గలిలయ 

సముదర్మునొదద్కు వచెచ్ను. 
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కీరత్నలు 145:16; యెషయా 45:22; యెషయా 49:6; మతత్యి 5:45; లూకా 7:6-8; లూకా 

15:30-32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:18; రోమీయులకు 

3:29; రోమీయులకు 10:12; రోమీయులకు 15:8; రోమీయులకు 15:9; ఎఫెసీయులకు 

2:12-14; ఎఫెసీయులకు 3:8; మతత్యి 15:26; లూకా 15:31; లూకా 16:21; యోహాను 

4:43;  

వచనము 32 

అపుప్డు వారు చెవుడుగల నతిత్ వాని ఒకని ఆయనయొదద్కు తోడుకొనివచిచ్, వానిమీద చెయియ్ 

యుంచుమని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

యెషయా 57:15; యెషయా 57:16; యెషయా 66:2; మతత్యి 5:3; మతత్యి 8:9-13; 1 

యోహాను 3:8; పర్సంగి 9:7; మతత్యి 8:13; మతత్యి 15:28; యోహాను 4:50; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:38;  

వచనము 33 

సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి, వాని చెవులలో తన వేర్ళుల్పెటిట్, 

ఉమిమ్వేసి, వాని నాలుక ముటిట్ 

యోహాను 4:50-52; 1 యోహాను 3:8; మతత్యి 15:28; మారుక్ 1:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

10:38;  

వచనము 34 

ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఎపఫ్తా అని వానితో చెపెప్ను; ఆ మాటకు తెరవబడుమని 

అరథ్ము. 

మారుక్ 7:24; మతత్యి 15:29-31; మారుక్ 5:20; మతత్యి 4:25; మారుక్ 3:8;  

వచనము 35 

అంతట వాని చెవులు తెరవబడెను, వాని నాలుక నరము సడలి వాడు తేటగా మాటలాడుచుండెను. 

Page  of 92 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

మతత్యి 9:32; మతత్యి 9:33; లూకా 11:14; యెషయా 35:5; యెషయా 35:6; లూకా 1:64; 

లూకా 7:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:8;  

వచనము 36 

అపుప్డాయన ఇది ఎవనితోను చెపప్వదద్ని వారికాజాఞ్పించెను; అయితే ఆయన చెపప్వదద్ని 

వారికాజాఞ్పించిన కొలది వారు మరి ఎకుక్వగా దానిని పర్సిదిధ్చేయుచు 

మారుక్ 5:40; మారుక్ 8:23; 1 రాజులు 17:19-22; 2 రాజులు 4:4-6; 2 రాజులు 4:33; 2 

రాజులు 4:34; యోహాను 9:6; యోహాను 9:7; నిరగ్మకాండము 29:20; 2 రాజులు 6:6; 

యెషయా 38:21; మతత్యి 20:34;  

వచనము 37 

ఈయన సమసత్మును బాగుగా చేసియునాన్డు; చెవిటివారు వినునటుల్గాను మూగవారు 

మాటలాడునటుల్గాను చేయుచునాన్డని చెపుప్కొని అపరిమితముగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 6:41; యోహాను 11:41; యోహాను 17:1; మారుక్ 8:12; యెషయా 53:3; యెహెజేక్లు 

21:6; యెహెజేక్లు 21:7; లూకా 19:41; యోహాను 11:33; యోహాను 11:35; యోహాను 

11:38; హెబీర్యులకు 4:15; మారుక్ 5:41; మారుక్ 15:34; మారుక్ 1:41; లూకా 7:14; 

లూకా 18:42; యోహాను 11:43; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40; 

2 రాజులు 6:6; కీరత్నలు 51:15; యెషయా 42:18; మతత్యి 8:3; మతత్యి 14:19; లూకా 

9:16;  
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మారుక్ 

అధాయ్యము 8	
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వచనము 1 

ఆ దినములలో మరియొకసారి బహు జనులు కూడి రాగా, వారికి తిననేమియు లేనందున యేసు తన 

శిషుయ్లను తనయొదద్కు పిలిచి 

మారుక్ 2:12; కీరత్నలు 33:9; యెషయా 32:3; యెషయా 32:4; యెషయా 35:5; యెషయా 

35:6; మతత్యి 11:5; మతత్యి 12:22;  

వచనము 2 

జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొదద్నునాన్రు; వారికి తిననేమియు లేనందున, నేను 

వారిమీద కనికరపడుచునాన్ను; 

మారుక్ 1:44; మారుక్ 1:45; మారుక్ 3:12; మారుక్ 5:43; మారుక్ 8:26; మతత్యి 8:4; మతత్యి 

9:31; మతత్యి 12:16; మారుక్ 1:43; మారుక్ 8:30;  

వచనము 3 

నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండల్కు పంపివేసినయెడల మారగ్ములో మూరఛ్పోవుదురు; వారిలో 

కొందరు దూరమునుండి వచిచ్యునాన్రని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 1:27; మారుక్ 2:12; మారుక్ 4:41; మారుక్ 5:42; మారుక్ 6:51; కీరత్నలు 139:14; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7-12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:10-13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

14:11; ఆదికాండము 1:31; లూకా 23:41; నిరగ్మకాండము 4:10; నిరగ్మకాండము 4:11; 2 

సమూయేలు 3:36; పర్సంగి 3:11; యెషయా 29:18; యెషయా 32:3; యెషయా 52:14; 

మతత్యి 8:27; మతత్యి 9:8; మతత్యి 11:5; మతత్యి 15:31; మారుక్ 10:26; లూకా 4:36;  

వచనము 4 

అందుకాయన శిషుయ్లు ఈ అరణయ్ పర్దేశములో ఒకడెకక్డనుండి రొటెట్లు తెచిచ్, వీరిని 

తృపిత్పరచగలడని ఆయన నడిగిరి. 

మతత్యి 15:32-39; మతత్యి 14:14; మారుక్ 8:20;  

వచనము 5 

Page  of 95 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

ఆయన మీయొదద్ ఎనిన్ రొటెట్లునన్వని వారినడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 1:41; మారుక్ 5:19; మారుక్ 6:34; మారుక్ 9:22; కీరత్నలు 103:13; కీరత్నలు 145:8; 

కీరత్నలు 145:15; మీకా 7:19; మతత్యి 9:36; మతత్యి 14:14; మతత్యి 20:34; లూకా 7:13; 

లూకా 15:20; హెబీర్యులకు 2:17; హెబీర్యులకు 4:15; హెబీర్యులకు 5:2; మతత్యి 4:2-4; 

మతత్యి 6:32; మతత్యి 6:33; యోహాను 4:6-8; యోహాను 4:30-34; 1 రాజులు 19:6; 2 

రాజులు 4:38; కీరత్నలు 107:5; మతత్యి 15:32; మారుక్ 6:37; యోహాను 6:5; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 27:34;  

వచనము 6 

అపుప్డాయన నేలమీద కూరుచ్ండుడని జనులకాజాఞ్పించి ఆ యేడు రొటెట్లు పటుట్కొని 

కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి, విరిచి, వడిడ్ంచుటకై తన శిషుయ్లకిచెచ్ను, వారు జనసమూహమునకు 

వడిడ్ంచిరి 

నాయ్యాధిపతులు 8:4-6; 1 సమూయేలు 14:28-31; 1 సమూయేలు 30:10-12; యెషయా 

40:31; 1 రాజులు 19:6; కీరత్నలు 107:5; మతత్యి 14:15; మతత్యి 15:32; మారుక్ 6:37; 

యోహాను 21:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:34;  

వచనము 7 

కొనిన్ చినన్ చేపలు కూడ వారియొదద్నుండగా ఆయన ఆశీరవ్దించి వాటినికూడ వడిడ్ంచుడని చెపెప్ను. 

మారుక్ 6:36; మారుక్ 6:37; మారుక్ 6:52; సంఖాయ్కాండము 11:21-23; 2 రాజులు 4:42-44; 

2 రాజులు 7:2; కీరత్నలు 78:19; కీరత్నలు 78:20; మతత్యి 15:33; యోహాను 6:7-9; 

సంఖాయ్కాండము 11:13; సంఖాయ్కాండము 11:22; 2 రాజులు 4:43; మతత్యి 4:4; మతత్యి 

14:17;  

వచనము 8 

వారు భోజనముచేసి తృపిత్పొందినమీదట, మిగిలిన ముకక్లు ఏడు గంపలనిండ ఎతిత్రి. 
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మారుక్ 6:38; మతత్యి 14:15-17; మతత్యి 15:34; లూకా 9:13; 2 రాజులు 4:4; మతత్యి 

14:17; మతత్యి 15:33; మతత్యి 16:10;  

వచనము 9 

భోజనము చేసినవారు ఇంచుమించు నాలుగు వేలమంది. వారిని పంపివేసిన వెంటనే 

మారుక్ 6:39; మారుక్ 6:40; మతత్యి 14:18; మతత్యి 14:19; మతత్యి 15:35; మతత్యి 

15:36; లూకా 9:14; లూకా 9:15; లూకా 12:37; యోహాను 2:5; యోహాను 6:10; మారుక్ 

6:41-44; 1 సమూయేలు 9:13; మతత్యి 15:36; మతత్యి 26:26; లూకా 24:30; యోహాను 

6:11; యోహాను 6:23; రోమీయులకు 14:6; 1 కొరిందీయులకు 10:30; 1 కొరిందీయులకు 

10:31; కొలొసస్యులకు 3:17; 1 తిమోతి 4:3-5; కీరత్నలు 132:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:35;  

వచనము 10 

ఆయన తన శిషుయ్లతోకూడ దోనె యెకిక్ దలమ్నూతా పార్ంతములకు వచెచ్ను. 

లూకా 24:41; లూకా 24:42; యోహాను 21:5; యోహాను 21:8; యోహాను 21:9; లూకా 

6:41; మతత్యి 14:19; మారుక్ 6:41; యోహాను 6:10;  

వచనము 11 

అంతట పరిసయుయ్లు వచిచ్ ఆయనను శోధించుచు, ఆకాశమునుండి యొక సూచక కిర్యను 

చూపుమని ఆయన నడిగి ఆయనతో తరిక్ంపసాగిరి. 

మతత్యి 15:28; మారుక్ 8:19; మారుక్ 8:20; కీరత్నలు 107:8; కీరత్నలు 107:9; కీరత్నలు 

145:16; మతత్యి 16:10; లూకా 1:53; యోహాను 6:11-13; యోహాను 6:27; యోహాను 

6:32-35; యోహాను 6:47-58; పర్కటన 7:16; పర్కటన 7:17; 1 రాజులు 17:14-16; 2 

రాజులు 4:2-7; 2 రాజులు 4:42-44; మతత్యి 14:20; మతత్యి 15:37; మారుక్ 6:42; లూకా 

9:17; యోహాను 6:12;  

వచనము 12 
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ఆయన ఆతమ్యందు పెదద్ నిటూ ట్రుప్ విడిచి ఈ తరమువారు ఎందుకు సూచక కిర్య నడుగుచునాన్రు? 

ఈ తరమునకు ఏ సూచక కిర్యయు ననుగర్హింపబడదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

మతత్యి 13:36; మతత్యి 14:20; మతత్యి 15:37; మారుక్ 6:42; లూకా 9:17; లూకా 18:31; 

యోహాను 6:12;  

వచనము 13 

వారిని విడిచి మరల దోనె యెకిక్ అదద్రికి పోయెను. 

మతత్యి 15:39;  

వచనము 14 

వారు తినుటకు రొటెట్లు తెచుచ్టకు మరచిరి; దోనెలో వారియొదద్ ఒకక్ రొటెట్ తపప్ మరేమియు 

లేకపోయెను. 

మారుక్ 2:16; మారుక్ 7:1; మారుక్ 7:2; మతత్యి 12:38; మతత్యి 16:1-4; మతత్యి 19:3; 

మతత్యి 21:23; మతత్యి 22:15; మతత్యి 22:18; మతత్యి 22:23; మతత్యి 22:34; మతత్యి 

22:35; లూకా 11:53; లూకా 11:54; యోహాను 7:48; లూకా 11:16; లూకా 12:54-57; 

యోహాను 4:48; యోహాను 6:30; 1 కొరిందీయులకు 1:22; 1 కొరిందీయులకు 1:23; మారుక్ 

12:15; నిరగ్మకాండము 17:2; నిరగ్మకాండము 17:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:16; మలాకీ 

3:15; లూకా 10:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:9; 1 కొరిందీయులకు 10:9; 2 రాజులు 20:9; 

మారుక్ 9:16; మారుక్ 10:2; లూకా 11:29; యోహాను 2:18;  

వచనము 15 

ఆయన చూచుకొనుడి; పరిసయుయ్ల పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు హేరోదు పులిసిన పిండినిగూరిచ్యు 

జాగర్తత్పడుడని వారిని హెచచ్రింపగా 

మారుక్ 3:5; మారుక్ 7:34; మారుక్ 9:19; యెషయా 53:3; లూకా 19:41; యోహాను 

11:33-38; మారుక్ 6:6; లూకా 16:29-31; లూకా 22:67-70; యోహాను 12:37-43; 

మతత్యి 12:39; మతత్యి 12:40; మతత్యి 16:4; లూకా 11:29; లూకా 11:30; 2 రాజులు 
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20:9; మతత్యి 5:18; మతత్యి 12:38; మారుక్ 8:21; మారుక్ 14:18; లూకా 11:16; 

యోహాను 11:38;  

వచనము 16 

వారు తమయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి. 

కీరత్నలు 81:12; యిరిమ్యా 23:33; హోషేయ 4:17; హోషేయ 9:12; జెకరాయ్ 11:8; జెకరాయ్ 

11:9; మతత్యి 7:6; మతత్యి 15:14; లూకా 8:37; యోహాను 8:21; యోహాను 12:36; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:6; 

మతత్యి 8:18; మతత్యి 16:5; మారుక్ 4:35; లూకా 8:22;  

వచనము 17 

యేసు అది యెరిగి మనయొదద్ రొటెట్లు లేవేయని మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచునాన్రు? మీరింకను 

గర్హింపలేదా? వివేచింపలేదా? మీరు కఠినహృదయము గలవారై యునాన్రా? 

మతత్యి 16:5;  

వచనము 18 

మీరు కనున్లుండియు చూడరా? చెవులుండియు వినరా? జాఞ్పకము చేసికొనరా? 

సంఖాయ్కాండము 27:19-23; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:9; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:10; 1 

దినవృతాత్ంతములు 28:20; 1 తిమోతి 5:21; 1 తిమోతి 6:13; 2 తిమోతి 2:14; సామెతలు 

19:27; మతత్యి 16:6; మతత్యి 16:11; మతత్యి 16:12; లూకా 12:1; లూకా 12:2; లూకా 

12:15; నిరగ్మకాండము 12:18-20; లేవీయకాండము 2:11; 1 కొరిందీయులకు 5:6-8; మారుక్ 

12:13; మతత్యి 22:15-18; మతత్యి 3:7; మతత్యి 6:1; మతత్యి 14:1; మతత్యి 22:16; 

మారుక్ 3:6; మారుక్ 10:2; లూకా 20:46; 1 కొరిందీయులకు 5:8; గలతీయులకు 5:9;  

వచనము 19 

నేను ఆ అయిదువేల మందికి అయిదు రొటెట్లు విరిచి పంచిపెటిట్నపుప్డు మీరు ముకక్లు ఎనిన్ 

గంపలనిండ ఎతిత్తిరని వారి నడిగెను. వారు పండెర్ండని ఆయనతో చెపిప్రి. 
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మతత్యి 16:7; మతత్యి 16:8; లూకా 9:46; లూకా 20:5; మతత్యి 9:4; మతత్యి 14:20; 

లూకా 9:45;  

వచనము 20 

ఆ నాలుగువేల మందికి ఏడు రొటెట్లు నేను విరిచి, పంచిపెటిట్నపుప్డు ముకక్లు ఎనిన్ గంపలనిండ 

ఎతిత్తిరని ఆయన అడుగగా వారు ఏడనిరి. 

మారుక్ 2:8; యోహాను 2:24; యోహాను 2:25; యోహాను 16:30; యోహాను 21:17; 

హెబీర్యులకు 4:12; హెబీర్యులకు 4:13; పర్కటన 2:23; మారుక్ 3:5; మారుక్ 6:52; మారుక్ 

16:14; యెషయా 63:17; మతత్యి 15:17; మతత్యి 16:8; మతత్యి 16:9; లూకా 24:25; 

హెబీర్యులకు 5:11; హెబీర్యులకు 5:12; యెహోషువ 7:7; యోబు 33:14; కీరత్నలు 106:7; 

యెషయా 40:28; యెషయా 42:19; యెహెజేక్లు 12:2; మతత్యి 9:4; మతత్యి 13:13; మతత్యి 

13:51; మతత్యి 15:16; మతత్యి 16:10; మారుక్ 2:6; మారుక్ 8:21; మారుక్ 9:32; లూకా 

5:22; యోహాను 12:40; యోహాను 14:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26;  

వచనము 21 

అందుకాయన మీరింకను గర్హింపకునాన్రా? అని అనెను. 

మారుక్ 4:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:4; కీరత్నలు 69:23; కీరత్నలు 115:5-8; యెషయా 

6:9; యెషయా 6:10; యెషయా 42:18-20; యెషయా 44:18; యిరిమ్యా 5:21; మతత్యి 

13:14; మతత్యి 13:15; యోహాను 12:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:26; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 28:27; రోమీయులకు 11:8; 2 పేతురు 1:12; యెహోషువ 7:7; యోబు 33:14; 

యెషయా 40:28; యెషయా 42:19; యెహెజేక్లు 12:2; మతత్యి 13:13; మతత్యి 13:51; 

మతత్యి 15:16; మారుక్ 6:52; మారుక్ 9:32; మారుక్ 16:14; లూకా 11:34; లూకా 24:25; 

యోహాను 14:5; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:5; హెబీర్యులకు 2:1; హెబీర్యులకు 5:11;  

వచనము 22 
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అంతలో వారు బేతస్యిదాకు వచిచ్రి. అపుప్డు అకక్డి వారు ఆయనయొదద్కు ఒక గుర్డిడ్వాని 

తోడుకొనివచిచ్, వాని ముటట్వలెనని ఆయనను వేడుకొనిరి. 

మారుక్ 6:38-44; మతత్యి 14:17-21; లూకా 9:12-17; యోహాను 6:5-13; మతత్యి 15:37; 

మారుక్ 6:43; మారుక్ 8:8; లూకా 9:17; యోహాను 6:9;  

వచనము 23 

ఆయన ఆ గుర్డిడ్వాని చెయియ్పటుట్కొని ఊరివెలుపలికి తోడుకొనిపోయి, వాని కనున్లమీద ఉమిమ్వేసి, 

వానిమీద చేతులుంచి నీకేమైనను కనబడుచునన్దా? అని వానినడుగగా, 

మారుక్ 8:1-9; మతత్యి 15:34-38; 2 రాజులు 4:43; మారుక్ 6:43; మారుక్ 8:8; లూకా 

9:17;  

వచనము 24 

వాడు కనున్లెతిత్ మనుషుయ్లు నాకు కనబడుచునాన్రు; వారు చెటల్వలెనుండి నడుచుచునన్టుల్గా నాకు 

కనబడుచునాన్రనెను. 

మారుక్ 8:12; మారుక్ 8:17; మారుక్ 6:52; మారుక్ 9:19; కీరత్నలు 94:8; మతత్యి 16:11; 

మతత్యి 16:12; యోహాను 14:9; 1 కొరిందీయులకు 6:5; 1 కొరిందీయులకు 15:34; 

హెబీర్యులకు 5:11;  

వచనము 25 

అంతట ఆయన మరల తన చేతులు వాని కనున్లమీద నుంచగా, వాడు తేరిచూచి కుదురచ్బడి 

సమసత్మును తేటగా చూడసాగెను. 

మారుక్ 6:45; మతత్యి 11:21; లూకా 9:10; లూకా 10:13; యోహాను 1:44; యోహాను 

12:21; మారుక్ 2:3; మారుక్ 6:55; మారుక్ 6:56; మారుక్ 5:27-29; మతత్యి 8:3; మతత్యి 

8:15; మతత్యి 9:29; యెషయా 32:3; యెషయా 35:5; మతత్యి 9:20; మతత్యి 9:27; లూకా 

6:19; లూకా 15:24;  

వచనము 26 
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అపుప్డు యేసు నీవు ఊరిలోనికి వెళల్వదద్ని చెపిప్ వాని యింటికి వానిని పంపివేసెను. 

యెషయా 51:18; యిరిమ్యా 31:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:8; హెబీర్యులకు 8:9; మారుక్ 

7:33; యెషయా 44:2; యోహాను 9:6; యోహాను 9:7; పర్కటన 3:18; 2 రాజులు 6:6; మతత్యి 

9:25; మతత్యి 9:27; మారుక్ 9:27; లూకా 8:54; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19;  

వచనము 27 

యేసు తన శిషుయ్లతో ఫిలిపుప్దైన కైసరయతో చేరిన గార్మములకు బయలుదేరెను. 

మారగ్ములోనుండగా నేను ఎవడనని జనులు చెపుప్చునాన్రని తన శిషుయ్లనడిగెను. 

నాయ్యాధిపతులు 9:36; యెషయా 29:18; యెషయా 32:3; 1 కొరిందీయులకు 13:9-12; 

యోహాను 3:9;  

వచనము 28 

అందుకు వారు కొందరు బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, మరికొందరు 

పర్వకత్లలో ఒకడనియు చెపుప్కొనుచునాన్రనిరి. 

సామెతలు 4:18; మతత్యి 13:12; ఫిలిపీప్యులకు 1:6; 1 పేతురు 2:9; 2 పేతురు 3:18; మారుక్ 

10:52; లూకా 13:13; యోహాను 3:9;  

వచనము 29 

అందుకాయన మీరైతే నేను ఎవడని చెపుప్చునాన్రని వారినడుగగా పేతురు నీవు కీర్సుత్వని ఆయనతో 

చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:43; మారుక్ 7:36; మతత్యి 8:4; మతత్యి 9:30; మతత్యి 12:16; మారుక్ 8:30;  

వచనము 30 

అపుప్డు తనున్గూరిచ్న యీ సంగతి ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి ఖండితముగా చెపెప్ను. 

మతత్యి 16:13-20; లూకా 9:18; లూకా 9:19; లూకా 9:20;  

వచనము 31 
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మరియు మనుషయ్కుమారుడు అనేక హింసలుపొంది, పెదద్లచేతను పర్ధానయాజకులచేతను 

శాసుత్ర్లచేతను ఉపేకిష్ంపబడి చంపబడి, మూడు దినములైన తరువాత లేచుట అగతయ్మని ఆయన 

వారికి బోధింప నారంభించెను. 

మారుక్ 6:14-16; మతత్యి 14:2; మతత్యి 16:14; లూకా 9:7-9; మారుక్ 9:11-13; మలాకీ 

4:5; యోహాను 1:21; మారుక్ 6:15; లూకా 9:8;  

వచనము 32 

ఆయన ఈ మాట బహిరంగముగా చెపెప్ను. పేతురు ఆయన చేయిపటుట్కొని ఆయనను గదిద్ంపసాగెను 

మారుక్ 4:11; మతత్యి 16:15; లూకా 9:20; 1 పేతురు 2:7; మతత్యి 16:16; యోహాను 

1:41-49; యోహాను 4:42; యోహాను 6:69; యోహాను 11:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:20; 1 యోహాను 4:15; 1 యోహాను 5:1; మారుక్ 9:9;  

వచనము 33 

అందుకాయన తన శిషుయ్లవైపు తిరిగి, వారిని చూచి సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్; నీవు మనుషుయ్ల 

సంగతులను మనసక్రించుచునాన్వు గాని దేవుని సంగతులను మనసక్రింపకునాన్వని పేతురును 

గదిద్ంచెను 

మారుక్ 8:26; మారుక్ 7:36; మారుక్ 9:9; మతత్యి 16:20; లూకా 9:21; మతత్యి 17:9; లూకా 

18:31;  

వచనము 34 

అంతట ఆయన తన శిషుయ్లను జనసమూహమును తనయొదద్కు పిలిచిననున్ వెంబడింపగోరువాడు 

తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని తన సిలువ యెతిత్కొని ననున్ వెంబడింపవలెను. 

మారుక్ 9:31; మారుక్ 9:32; మారుక్ 10:33; మారుక్ 10:34; మతత్యి 16:21; మతత్యి 

17:22; మతత్యి 20:17-19; లూకా 9:22; లూకా 18:31-34; లూకా 24:6; లూకా 24:7; 

లూకా 24:26; లూకా 24:44; మారుక్ 12:10; 1 సమూయేలు 8:7; 1 సమూయేలు 10:19; 

కీరత్నలు 118:22; యెషయా 53:3; మతత్యి 21:42; లూకా 17:25; యోహాను 12:48; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13-15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:35; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; హోషేయ 6:2; యోనా 1:17; మతత్యి 12:40; యోహాను 2:19; 

1 కొరిందీయులకు 15:4; మతత్యి 2:4; మతత్యి 27:63; మతత్యి 28:6; మారుక్ 9:9; లూకా 

9:21; లూకా 9:44; యోహాను 20:9;  

వచనము 35 

తన పార్ణమును రకిష్ంచుకొనగోరువాడు దాని పోగొటుట్కొనును; నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును 

తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనువాడు దాని రకిష్ంచుకొనును. 

యోహాను 16:25; యోహాను 16:29; మారుక్ 4:38; మతత్యి 16:22; లూకా 10:40; యోహాను 

13:6-8; లూకా 9:45; లూకా 24:44;  

వచనము 36 

ఒకడు సరవ్లోకమును సంపాదించుకొని తన పార్ణమును పోగొటుట్కొనుట వానికేమి పర్యోజనము? 

మారుక్ 3:5; మారుక్ 3:34; లూకా 22:61; లేవీయకాండము 19:17; 2 సమూయేలు 19:22; 

కీరత్నలు 141:5; సామెతలు 9:8; సామెతలు 9:9; మతత్యి 15:23; లూకా 9:55; 1 తిమోతి 

5:20; తీతుకు 1:13; పర్కటన 3:19; ఆదికాండము 3:4-6; యోబు 2:10; మతత్యి 4:10; లూకా 

4:8; 1 కొరిందీయులకు 5:5; మతత్యి 6:31; మతత్యి 6:32; రోమీయులకు 8:5-8; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:19; యాకోబు 3:15-18; 1 పేతురు 4:1; 1 యోహాను 2:15; మతత్యి 16:23; 

మారుక్ 9:32; మారుక్ 10:14; లూకా 9:45; యోహాను 21:19;  

వచనము 37 

మనుషుయ్డు తన పార్ణమునకు పర్తిగా ఏమి ఇయయ్గలుగును? 

మారుక్ 7:14; లూకా 9:23; లూకా 20:45; మారుక్ 9:43-48; మతత్యి 5:29; మతత్యి 5:30; 

మతత్యి 7:13; మతత్యి 7:14; మతత్యి 16:24; లూకా 13:24; లూకా 14:27; లూకా 14:33; 

రోమీయులకు 15:1-3; 1 కొరిందీయులకు 8:13; 1 కొరిందీయులకు 9:19; ఫిలిపీప్యులకు 3:7; 

తీతుకు 2:12; మారుక్ 10:21; మతత్యి 10:38; మతత్యి 27:32; యోహాను 19:17; అపోసత్లుల 
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కారయ్ములు 14:22; రోమీయులకు 6:6; రోమీయులకు 8:17; 1 కొరిందీయులకు 4:9-13; 1 

కొరిందీయులకు 15:31; గలతీయులకు 2:20; గలతీయులకు 5:24; గలతీయులకు 6:14; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:10; కొలొసస్యులకు 1:24; కొలొసస్యులకు 3:5; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:11; 

1 పేతురు 4:1; 1 పేతురు 4:13; పర్కటన 2:10; సంఖాయ్కాండము 14:24; 1 రాజులు 14:8; 

లూకా 14:26; లూకా 18:22; యోహాను 10:27; యోహాను 13:36; యోహాను 13:37; 

యోహాను 21:19; యోహాను 21:20; హెబీర్యులకు 13:13; 2 పేతురు 1:14; 1 యోహాను 

3:16; 2 రాజులు 6:19; మతత్యి 13:21; మతత్యి 19:21; యోహాను 12:26; 1 పేతురు 2:21;  

వచనము 38 

వయ్భిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరమువారిలో ననున్గూరిచ్యు నా మాటలనుగూరిచ్యు 

సిగుగ్పడువాడెవడో, వానినిగూరిచ్ మనుషయ్కుమారుడు తన తండిర్ మహిమగలవాడై పరిశుదధ్ 

దూతలతోకూడ వచుచ్నపుప్డు సిగుగ్పడునని చెపెప్ను. 

ఎసేత్రు 4:11-16; యిరిమ్యా 26:20-24; మతత్యి 10:39; మతత్యి 16:25; లూకా 9:24; 

లూకా 17:33; యోహాను 12:25; యోహాను 12:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:24; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:13; 2 తిమోతి 2:11-13; 2 తిమోతి 4:6-8; హెబీర్యులకు 11:35; 

పర్కటన 2:10; పర్కటన 7:14; పర్కటన 12:11; మతత్యి 5:10-12; మతత్యి 10:22; మతత్యి 

19:29; లూకా 6:22; లూకా 6:23; యోహాను 15:20; యోహాను 15:21; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:16; 1 కొరిందీయులకు 9:23; 2 కొరిందీయులకు 12:10; 2 తిమోతి 1:8; 1 

పేతురు 4:12-16; పర్సంగి 3:6; మతత్యి 5:11; మారుక్ 10:29; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19; 

2 కొరిందీయులకు 5:11; 1 పేతురు 2:21; 1 పేతురు 3:10; 1 పేతురు 3:14;  
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మారుక్ 

అధాయ్యము 9	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

మరియు ఆయన ఇకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరు దేవుని రాజయ్ము బలముతో వచుచ్ట 

చూచువరకు మరణము రుచిచూడరని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోబు 2:4; కీరత్నలు 49:17; కీరత్నలు 73:18-20; మతత్యి 4:8-10; మతత్యి 16:26; లూకా 

9:25; లూకా 12:19; లూకా 12:20; లూకా 16:19-23; ఫిలిపీప్యులకు 3:7-9; పర్కటన 18:7; 

పర్కటన 18:8; యోబు 22:2; మలాకీ 3:14; రోమీయులకు 6:21; హెబీర్యులకు 11:24-26; 

యాకోబు 1:9-11; యోబు 27:8; కీరత్నలు 62:10; సామెతలు 4:7; పర్సంగి 1:3; పర్సంగి 5:16; 

యిరిమ్యా 41:8; యెహెజేక్లు 28:18; మతత్యి 5:29; మతత్యి 10:39; లూకా 10:42; లూకా 

16:22;  

వచనము 2 

ఆరుదినములైన తరువాత, యేసు పేతురును యాకోబును యోహానును మాతర్ము వెంటబెటుట్కొని, 

యెతత్యిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొనిపోయి, వారియెదుట రూపాంతరము 

పొందెను. 

కీరత్నలు 49:7; కీరత్నలు 49:8; 1 పేతురు 1:18; 1 పేతురు 1:19; యోబు 27:8; కీరత్నలు 

62:10; సామెతలు 4:7; పర్సంగి 1:3; యిరిమ్యా 41:8; మతత్యి 16:26;  

వచనము 3 

అంతలో ఆయన వసత్రములు పర్కాశమానమైనవియు మిగుల తెలల్నివియు ఆయెను; లోకమందు ఏ 

చాకలియును అంత తెలల్గా చలువచేయలేడు. 

మతత్యి 10:32; మతత్యి 10:33; లూకా 19:26; లూకా 12:8; లూకా 12:9; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 5:41; రోమీయులకు 1:16; గలతీయులకు 6:14; 2 తిమోతి 1:8; 2 తిమోతి 1:12; 

2 తిమోతి 1:16; 2 తిమోతి 2:12; 2 తిమోతి 2:13; హెబీర్యులకు 11:26; హెబీర్యులకు 12:2; 

హెబీర్యులకు 12:3; హెబీర్యులకు 13:13; 1 యోహాను 2:23; మతత్యి 12:39; మతత్యి 

16:4; యాకోబు 4:4; మారుక్ 14:62; దానియేలు 7:13; మతత్యి 16:27; మతత్యి 24:30; 
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మతత్యి 25:31; మతత్యి 26:64; యోహాను 1:14; యోహాను 5:27; యోహాను 12:34; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 33:2; దానియేలు 7:10; జెకరాయ్ 14:5; మతత్యి 13:41; యోహాను 

1:51; 1 దెసస్లోనీకయులకు 1:7; 1 దెసస్లోనీకయులకు 1:8; యూదా 1:14; యూదా 1:15; 

ఆదికాండము 2:25; కీరత్నలు 119:46; యిరిమ్యా 9:3; మతత్యి 16:13; మారుక్ 10:37; 

మారుక్ 13:26; లూకా 9:26; లూకా 11:29; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:40; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 1:7; తీతుకు 2:13; హెబీర్యులకు 2:11; 1 పేతురు 4:13; 1 యోహాను 

2:28; పర్కటన 21:23;  

వచనము 4 

మరియు మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి యేసుతో మాటలాడుచుండిరి. 

మతత్యి 16:28; లూకా 9:27; లూకా 2:26; యోహాను 8:51; యోహాను 8:52; హెబీర్యులకు 

2:9; మతత్యి 24:30; మతత్యి 25:31; లూకా 22:18; లూకా 22:30; యోహాను 21:23; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:7; మతత్యి 5:18; మారుక్ 14:18; 

యోహాను 21:22; 2 పేతురు 1:16;  

వచనము 5 

అపుప్డు పేతురు బోధకుడా, మనమికక్డ ఉండుట మంచిది; మేము నీకు ఒకటియు మోషేకు 

ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పరణ్శాలలు కటుట్దుమని చెపెప్ను; 

మతత్యి 17:11-13; లూకా 9:28-36; మారుక్ 5:37; మారుక్ 14:33; 2 కొరిందీయులకు 13:1; 

నిరగ్మకాండము 24:13; 1 రాజులు 18:42; 1 రాజులు 18:33; మతత్యి 14:13; లూకా 6:12; 

మారుక్ 16:12; నిరగ్మకాండము 34:29-35; యెషయా 33:17; యెషయా 53:2; మతత్యి 

17:2; లూకా 9:29; యోహాను 1:14; రోమీయులకు 12:2; 2 కొరిందీయులకు 3:7-10; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:6-8; ఫిలిపీప్యులకు 3:21; 2 పేతురు 1:16-18; పర్కటన 1:13-17; పర్కటన 

20:11; మారుక్ 1:19; మారుక్ 3:17; మారుక్ 9:15; మారుక్ 10:35; మారుక్ 13:3; లూకా 

6:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; ఫిలిపీప్యులకు 2:8;  
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వచనము 6 

వారు మిగుల భయపడిరి గనుక తాను చెపప్వలసినదేమో అతనికి తెలియలేదు. 

కీరత్నలు 104:1; కీరత్నలు 104:2; దానియేలు 7:9; మతత్యి 28:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

10:30; కీరత్నలు 51:7; కీరత్నలు 68:14; యెషయా 1:18; పర్కటన 7:9; పర్కటన 7:14; పర్కటన 

19:18; మలాకీ 3:2; మలాకీ 3:3; నిరగ్మకాండము 34:30; మతత్యి 17:2; మారుక్ 9:15; 

లూకా 9:29; ఫిలిపీప్యులకు 2:8; పర్కటన 19:8;  

వచనము 7 

మేఘమొకటి వచిచ్ వారిని కమమ్గా ఈయన నా పిర్యకుమారుడు, ఈయన మాట వినుడని యొక 

శబద్ము ఆ మేఘములోనుండి పుటెట్ను. 

మతత్యి 11:13; మతత్యి 17:3; మతత్యి 17:4; లూకా 9:19; లూకా 9:30; లూకా 9:31; 

లూకా 24:27; లూకా 24:44; యోహాను 5:39; యోహాను 5:45-47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:21-24; 1 పేతురు 1:10-12; పర్కటన 19:10; 2 రాజులు 2:11; 2 రాజులు 2:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 34:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 34:6; దానియేలు 8:17; మతత్యి 12:8; 

మారుక్ 9:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:22;  

వచనము 8 

వెంటనే వారు చుటుట్ చూచినపుప్డు, తమయొదద్నునన్ యేసు తపప్ మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు. 

నిరగ్మకాండము 33:17-23; కీరత్నలు 62:2; కీరత్నలు 62:3; కీరత్నలు 84:10; యోహాను 14:8; 

యోహాను 14:9; యోహాను 14:21-23; ఫిలిపీప్యులకు 1:23; 1 యోహాను 3:2; పర్కటన 22:3; 

పర్కటన 22:4; దానియేలు 8:17; మతత్యి 17:4; లూకా 9:33;  

వచనము 9 

వారు ఆ కొండ దిగి వచుచ్చుండగా మనుషయ్కుమారుడు మృతులలోనుండి లేచినపుప్డే గాని, 

అంతకుముందు మీరు చూచినవాటిని ఎవనితోను చెపప్వదద్ని ఆయన వారికి ఆజాఞ్పించెను. 
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మారుక్ 16:5-8; దానియేలు 10:15-19; పర్కటన 1:17; ఆదికాండము 19:8; ఆదికాండము 

19:31; నిరగ్మకాండము 34:29; దానియేలు 10:8; మతత్యి 17:4; లూకా 5:9; లూకా 9:33; 

లూకా 9:36;  

వచనము 10 

మృతులలోనుండి లేచుట అనగా ఏమిటో అని వారొకనితో ఒకడు తరిక్ంచుచు ఆ మాట మనసుస్న 

ఉంచుకొనిరి. 

నిరగ్మకాండము 40:34; 1 రాజులు 8:10-12; కీరత్నలు 97:2; దానియేలు 7:13; మతత్యి 

17:5-7; మతత్యి 26:64; లూకా 9:34-36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9; పర్కటన 1:7; మారుక్ 

1:11; కీరత్నలు 2:7; మతత్యి 3:17; మతత్యి 26:63; మతత్యి 27:43; మతత్యి 27:54; 

యోహాను 1:34; యోహాను 1:49; యోహాను 3:16-18; యోహాను 5:18; యోహాను 5:22-25; 

యోహాను 5:37; యోహాను 6:69; యోహాను 9:35; యోహాను 19:7; యోహాను 20:31; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37; రోమీయులకు 1:4; 2 పేతురు 1:17; 1 యోహాను 4:9; 1 

యోహాను 4:10; 1 యోహాను 5:11; 1 యోహాను 5:12; 1 యోహాను 5:20; నిరగ్మకాండము 

23:21; నిరగ్మకాండము 23:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15-19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:37; హెబీర్యులకు 2:1; 

హెబీర్యులకు 12:25; హెబీర్యులకు 12:26; నిరగ్మకాండము 19:9; మతత్యి 12:18; మారుక్ 

4:24; మారుక్ 12:6; లూకా 6:5; యోహాను 6:27; 1 యోహాను 3:23;  

వచనము 11 

వారు ఏలీయా ముందుగా రావలెనని శాసుత్ర్లు చెపుప్చునాన్రే, యిదేమని ఆయన నడిగిరి. 

లూకా 9:36; లూకా 24:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:40; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:16; మతత్యి 17:8; లూకా 9:34;  

వచనము 12 
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అందుకాయన ఏలీయా ముందుగా వచిచ్ సమసత్మును చకక్పెటుట్నను మాట నిజమే; అయినను 

మనుషయ్కుమారుడు అనేక శర్మలుపడి, తృణీకరింపబడవలెనని వార్యబడుట ఏమి? 

మారుక్ 5:43; మారుక్ 8:29; మారుక్ 8:30; మతత్యి 12:19; మతత్యి 17:9; మారుక్ 9:30; 

మారుక్ 9:31; మారుక్ 8:31; మారుక్ 10:32-34; మతత్యి 12:40; మతత్యి 16:21; మతత్యి 

27:63; లూకా 24:46; మతత్యి 16:20; మతత్యి 26:32; మారుక్ 16:6; లూకా 24:6; 

యోహాను 20:9;  

వచనము 13 

ఏలీయా వచెచ్ననియు అతనిగూరిచ్ వార్యబడిన పర్కారము వారు తమకిషట్ము వచిచ్నటుట్ అతనియెడల 

చేసిరనియు మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో అనెను. 

ఆదికాండము 37:11; లూకా 2:50; లూకా 2:51; లూకా 24:7; లూకా 24:8; యోహాను 

16:17-19; మారుక్ 9:32; మతత్యి 16:22; లూకా 18:33; లూకా 18:34; లూకా 24:25-27; 

యోహాను 2:19-22; యోహాను 12:16; యోహాను 12:33; యోహాను 12:34; యోహాను 

16:29; యోహాను 16:30; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18; మతత్యి 16:7; మతత్యి 17:9; 

మతత్యి 26:32; మారుక్ 16:6; లూకా 9:36; లూకా 9:45; లూకా 24:6; యోహాను 20:9; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20;  

వచనము 14 

వారు శిషుయ్లయొదద్కు వచిచ్, వారి చుటుట్ బహు జనులు కూడియుండుటయు శాసుత్ర్లు వారితో 

తరిక్ంచుటయు చూచిరి. 

మారుక్ 9:4; మలాకీ 3:1; మలాకీ 4:5; మతత్యి 11:14; మతత్యి 17:10; మతత్యి 17:11; 

మతత్యి 11:9; మారుక్ 8:28; మారుక్ 15:35; లూకా 1:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21; 

పర్కటన 20:4;  

వచనము 15 
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వెంటనే జనసమూహమంతయు ఆయనను చూచి, మిగుల విభార్ంతినొంది ఆయనయొదద్కు 

పరుగెతిత్కొనివచిచ్ ఆయనకు వందనము చేసిరి. 

మారుక్ 1:2-8; యెషయా 40:3-5; మలాకీ 4:6; మతత్యి 3:1-12; మతత్యి 11:2-18; లూకా 

1:16; లూకా 1:17; లూకా 1:76; లూకా 3:2-6; యోహాను 1:6-36; యోహాను 3:27-30; 

కీరత్నలు 22:1-31; కీరత్నలు 69:1-36; యెషయా 53:1-12; దానియేలు 9:24-26; జెకరాయ్ 

13:7; కీరత్నలు 22:6; కీరత్నలు 22:7; కీరత్నలు 69:12; కీరత్నలు 74:22; యెషయా 49:7; 

యెషయా 50:6; యెషయా 52:14; యెషయా 53:1-3; జెకరాయ్ 11:13; లూకా 23:11; లూకా 

23:39; ఫిలిపీప్యులకు 2:7; ఫిలిపీప్యులకు 2:8; యెషయా 53:2; యెషయా 53:3; దానియేలు 

9:26; మతత్యి 17:12; మతత్యి 26:24; మారుక్ 6:15; మారుక్ 9:31; మారుక్ 15:19; 

హెబీర్యులకు 12:2;  

వచనము 16 

అపుప్డాయన మీరు దేనిగూరిచ్ వారితో తరిక్ంచుచునాన్రని వారినడుగగా 

మతత్యి 11:14; మతత్యి 17:12; మతత్యి 17:13; లూకా 1:17; మారుక్ 6:14-28; మతత్యి 

14:3-11; లూకా 3:19; లూకా 3:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; మతత్యి 14:10; మారుక్ 

6:15; మారుక్ 11:30; మారుక్ 12:5;  

వచనము 17 

జనసమూహములో ఒకడు బోధకుడా, మూగదయయ్ము పటిట్న నా కుమారుని నీయొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్తిని; 

మతత్యి 17:14-21; లూకా 9:37; మారుక్ 2:6; మారుక్ 11:28; మారుక్ 12:14; లూకా 

11:53; లూకా 11:54; హెబీర్యులకు 12:3; మతత్యి 9:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:18;  

వచనము 18 
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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 9:2; మారుక్ 9:3; నిరగ్మకాండము 34:30; దానియేలు 7:28;  

వచనము 19 

అందుకాయన విశావ్సములేని తరమువారలారా, నేను ఎంతకాలము మీతో నుందును? ఎంతవరకు 

మిముమ్ను సహింతును? వానిని నాయొదద్కు తీసికొనిరండని వారితో చెపప్గా 

మారుక్ 8:11; లూకా 5:30-32;  

వచనము 20 

వారాయనయొదద్కు వానిని తీసికొనివచిచ్రి. దయయ్ము ఆయనను చూడగానే, వాని విలవిల లాడించెను 

గనుక వాడు నేలపడి నురుగు కారుచ్కొనుచు పొరాల్డుచుండెను. 

మారుక్ 5:23; మారుక్ 7:26; మారుక్ 10:13; మతత్యి 17:15; లూకా 9:38; యోహాను 4:47; 

మారుక్ 9:25; మతత్యి 12:22; లూకా 11:14; యెషయా 35:6; మతత్యి 9:32; మతత్యి 

15:22; మారుక్ 7:25; ఫిలేమోనుకు 1:10;  

వచనము 21 

అపుప్డాయన ఇది వీనికి సంభవించి యెంతకాలమైనదని వాని తండిర్నడుగగా అతడు 

బాలయ్మునుండియే; 

మారుక్ 9:26; మతత్యి 15:22; లూకా 9:39; మారుక్ 9:20; యూదా 1:13; యోబు 16:9; 

కీరత్నలు 112:10; మతత్యి 8:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:54; మారుక్ 9:28; మారుక్ 9:29; 

మారుక్ 11:23; 2 రాజులు 4:29-31; మతత్యి 17:16; మతత్యి 17:19-21; లూకా 9:40; 

యోబు 18:4; మతత్యి 17:15; మారుక్ 5:3; లూకా 8:43;  

వచనము 22 
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అది వాని నాశనము చేయవలెనని తరచుగా అగిన్లోను నీళల్లోను పడదోర్యును. ఏమైనను నీవలననైతే 

మామీద కనికరపడి మాకు సహాయము చేయుమనెను. 

మారుక్ 16:14; సంఖాయ్కాండము 14:11; సంఖాయ్కాండము 14:22; సంఖాయ్కాండము 14:27; 

సంఖాయ్కాండము 32:13; సంఖాయ్కాండము 32:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 32:20; కీరత్నలు 

78:6-8; కీరత్నలు 78:22; కీరత్నలు 106:21-25; మతత్యి 17:17; లూకా 9:41; లూకా 24:25; 

యోహాను 12:27; యోహాను 20:27; హెబీర్యులకు 3:10-12; ఆదికాండము 19:19; 

నిరగ్మకాండము 16:28; 2 రాజులు 4:31; యెషయా 40:28; మతత్యి 6:30; మతత్యి 11:20; 

మారుక్ 8:12; మారుక్ 8:21; మారుక్ 16:11; లూకా 1:20; యోహాను 11:33; యోహాను 14:5; 

యోహాను 14:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:14; ఎఫెసీయులకు 4:2; హెబీర్యులకు 5:12;  

వచనము 23 

అందుకు యేసు (నముమ్ట) నీవలననైతే, నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే యని అతనితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:18; మారుక్ 9:26; మారుక్ 1:26; మారుక్ 5:3-5; యోబు 1:10-12; యోబు 2:6-8; 

లూకా 4:35; లూకా 8:29; లూకా 9:42; యోహాను 8:44; 1 పేతురు 5:8; మతత్యి 17:15; 

లూకా 9:39;  

వచనము 24 

వెంటనే ఆ చినన్వాని తండిర్ నముమ్చునాన్ను, నాకు అపనమమ్కముండకుండ సహాయము చేయుమని 

బిగగ్రగా చెపెప్ను. 

మారుక్ 5:25; యోబు 5:7; యోబు 14:1; కీరత్నలు 51:5; లూకా 8:43; లూకా 13:16; 

యోహాను 5:5; యోహాను 5:6; యోహాను 9:1; యోహాను 9:20; యోహాను 9:21; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:33; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 14:8; మారుక్ 5:23; లూకా 13:11;  

వచనము 25 
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జనులు గుంపుకూడి తనయొదద్కు పరుగెతిత్కొని వచుచ్ట యేసు చూచి మూగవైన చెవిటిదయయ్మా, 

వానిని వదిలిపొముమ్, ఇక వానిలో పర్వేశింపవదద్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్నని చెపిప్ ఆ అపవితార్తమ్ను 

గదిద్ంచెను. 

మారుక్ 1:40-42; మతత్యి 8:2; మతత్యి 8:8; మతత్యి 8:9; మతత్యి 9:28; మతత్యి 14:31; 

మారుక్ 5:19; మతత్యి 15:22-28; మతత్యి 20:34; లూకా 7:13; 1 రాజులు 18:28; మతత్యి 

9:27; మతత్యి 14:14; మతత్యి 15:25; మతత్యి 15:32; మతత్యి 17:15; మారుక్ 5:23; 

మారుక్ 8:2; లూకా 5:12; లూకా 8:43; లూకా 17:13;  

వచనము 26 

అపుప్డు అది కేకవేసి, వానినెంతో విలవిల లాడించి వదలిపోయెను. అంతట వాడు చచిచ్నవానివలె 

ఉండెను గనుక అనేకులు వాడు చనిపోయెననిరి. 

మారుక్ 11:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:20; మతత్యి 17:20; మతత్యి 21:21; మతత్యి 

21:22; లూకా 17:6; యోహాను 4:48-50; యోహాను 11:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9; 

హెబీర్యులకు 11:6; సంఖాయ్కాండము 11:13; దానియేలు 6:23; మతత్యి 8:13; మతత్యి 9:28; 

మతత్యి 14:29; మతత్యి 15:28; మారుక్ 1:40; మారుక్ 5:36; మారుక్ 6:5; మారుక్ 11:22; 

లూకా 7:10; లూకా 8:50; యోహాను 4:50; యోహాను 11:22; యోహాను 11:26; 

రోమీయులకు 4:19;  

వచనము 27 

అయితే యేసు వాని చెయియ్పటిట్ వాని లేవనెతత్గా వాడు నిలువబడెను. 

2 సమూయేలు 16:12; 2 రాజులు 20:5; కీరత్నలు 39:12; కీరత్నలు 126:5; యిరిమ్యా 14:17; 

లూకా 7:38; లూకా 7:44; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:31; 2 

కొరిందీయులకు 2:4; 2 తిమోతి 1:4; హెబీర్యులకు 5:7; హెబీర్యులకు 12:17; లూకా 17:5; 

ఎఫెసీయులకు 2:8; ఫిలిపీప్యులకు 1:29; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:3; 2 దెసస్లోనీకయులకు 

1:11; హెబీర్యులకు 12:2; కీరత్నలు 77:10; కీరత్నలు 119:40; కీరత్నలు 119:173; మతత్యి 
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9:28; మతత్యి 15:25; మతత్యి 15:28; యోహాను 4:50; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9; 

రోమీయులకు 4:19;  

వచనము 28 

ఆయన ఇంటిలోనికి వెళిల్న తరువాత ఆయన శిషుయ్లు మేమెందుకు ఆ దయయ్మును 

వెళల్గొటట్లేకపోతిమని ఏకాంతమున ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 1:25-27; మారుక్ 5:7; మారుక్ 5:8; జెకరాయ్ 3:2; మతత్యి 17:18; లూకా 4:35; లూకా 

4:41; లూకా 9:42; యూదా 1:9; యెషయా 35:5; యెషయా 35:6; మతత్యి 9:32; మతత్యి 

9:33; మతత్యి 12:22; లూకా 11:14; లూకా 8:29; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18; కీరత్నలు 

44:4; మతత్యి 8:3; మతత్యి 8:16; మతత్యి 11:5; మారుక్ 1:23; మారుక్ 4:39; మారుక్ 

9:17; మారుక్ 10:17; లూకా 11:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40;  

వచనము 29 

అందుకాయన పార్రథ్నవలననే గాని మరి దేనివలననైనను ఈ విధమైనది వదలిపోవుట అసాధయ్మని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 9:18; మారుక్ 9:20; మారుక్ 1:26; నిరగ్మకాండము 5:23; పర్కటన 12:12; యెషయా 

35:5; మారుక్ 5:8; లూకా 4:35; లూకా 9:39; లూకా 9:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:9;  

వచనము 30 

వారకక్డనుండి బయలుదేరి గలిలయ గుండా వెళుల్చుండిరి; అది ఎవనికిని తెలియుట ఆయనకిషట్ము 

లేకపోయెను; 

మారుక్ 1:31; మారుక్ 1:41; మారుక్ 5:41; మారుక్ 8:23; యెషయా 41:13; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41; మతత్యి 9:25; లూకా 8:54; లూకా 9:42; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:19;  

వచనము 31 

Page  of 116 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

ఏలయనగా ఆయన తన శిషుయ్లకు బోధించుచు మనుషయ్కుమారుడు మనుషుయ్ల చేతికి 

అపప్గింపబడుచునాన్డు, వారాయనను చంపెదరు; చంపబడిన మూడు దినములకు ఆయన లేచునని 

వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 4:10; మారుక్ 4:34; మతత్యి 13:10; మతత్యి 13:36; మతత్యి 15:15; మతత్యి 

17:19; మతత్యి 17:20; 2 రాజులు 20:10; మారుక్ 9:18; మారుక్ 10:10;  

వచనము 32 

వారు ఆ మాట గర్హింపలేదు గాని ఆయన నడుగ భయపడిరి. 

మతత్యి 12:45; లూకా 11:26; 1 రాజులు 17:20-22; 2 రాజులు 4:33; 2 రాజులు 4:34; 

మతత్యి 17:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:41; 2 కొరిందీయులకు 

12:8; ఎఫెసీయులకు 6:18; యాకోబు 5:15; దానియేలు 9:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:23; 

1 కొరిందీయులకు 9:27; 2 కొరిందీయులకు 6:5; 2 కొరిందీయులకు 11:27; 2 రాజులు 

20:10; మారుక్ 9:18;  

వచనము 33 

అంతట వారు కపెరన్హూమునకు వచిచ్రి. వారు ఎవడు గొపప్వాడని మారగ్మున ఒకనితో ఒకడు 

వాదించిరి గనుక 

మతత్యి 27:22; మతత్యి 27:23; మారుక్ 6:31; మారుక్ 6:32; మతత్యి 17:22; మారుక్ 9:9;  

వచనము 34 

ఆయన ఇంట ఉనన్పుప్డు మారగ్మున మీరు ఒకరితో ఒకరు దేనినిగూరిచ్ వాదించుచుంటిరని 

వారినడుగగా 

మారుక్ 9:12; మారుక్ 8:31; మతత్యి 16:21; మతత్యి 20:18; మతత్యి 20:19; మతత్యి 

20:28; మతత్యి 21:38; మతత్యి 21:39; మతత్యి 26:2; లూకా 9:44; లూకా 18:31-33; 

లూకా 24:26; లూకా 24:44-46; యోహాను 2:19; యోహాను 3:14; యోహాను 10:18; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27; 
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అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:28; 2 తిమోతి 2:12; మతత్యి 17:22; మారుక్ 9:9; మారుక్ 10:33; 

మారుక్ 14:41; లూకా 9:22; లూకా 17:25; లూకా 24:6; యోహాను 20:9; 1 కొరిందీయులకు 

15:4;  

వచనము 35 

వారు ఊరకుండిరి. అపుప్డాయన కూరుచ్ండి పండెర్ండుమందిని పిలిచి ఎవడైనను మొదటివాడై 

యుండగోరినయెడల, వాడందరిలో కడపటివాడును అందరికి పరిచారకుడునై యుండవలెనని చెపిప్ 

మారుక్ 9:10; లూకా 2:50; లూకా 9:45; లూకా 18:34; లూకా 24:45; మారుక్ 7:18; మారుక్ 

8:17; మారుక్ 8:18; మారుక్ 8:33; మారుక్ 16:14; యోహాను 4:27; యోహాను 16:19; 

మతత్యి 15:16; మతత్యి 16:21; మారుక్ 8:31; లూకా 24:6; యోహాను 16:17; యోహాను 

20:9; యోహాను 21:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:25;  

వచనము 36 

యొక చినన్బిడడ్ను తీసికొని వారి మధయ్ను నిలువబెటిట్, వానిని ఎతిత్ కౌగిలించుకొని 

మతత్యి 17:24; మారుక్ 2:8; కీరత్నలు 139:1-4; యోహాను 2:25; యోహాను 21:17; 

హెబీర్యులకు 4:13; పర్కటన 2:23; మతత్యి 18:1; మతత్యి 20:27; మారుక్ 10:10; మారుక్ 

10:41; మారుక్ 14:40; లూకా 9:46; యోహాను 6:43; యోహాను 16:19; ఫిలిపీప్యులకు 

2:14;  

వచనము 37 

ఇటిట్ చినన్బిడడ్లలో ఒకనిని నా పేరట చేరుచ్కొనువాడు ననున్ చేరుచ్కొనును; ననున్ చేరుచ్కొనువాడు 

ననున్ గాక ననున్ పంపినవానిని చేరుచ్కొనునని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 18:1-5; మతత్యి 20:21-24; లూకా 9:46-48; లూకా 22:24-30; రోమీయులకు 

12:10; ఫిలిపీప్యులకు 2:3-7; 1 పేతురు 5:3; 3 యోహాను 1:9; మారుక్ 3:4; మారుక్ 14:40; 

యోహాను 16:19; ఫిలిపీప్యులకు 2:14;  

వచనము 38 
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అంతట యోహాను బోధకుడా, ఒకడు నీ పేరట దయయ్ములను వెళల్గొటుట్ట చూచితివిు; వాడు మనలను 

వెంబడించువాడు కాడు గనుక వానిని ఆటంకపరచితిమని చెపెప్ను. 

మారుక్ 10:42-45; సామెతలు 13:10; యిరిమ్యా 45:5; మతత్యి 20:25-28; లూకా 14:10; 

లూకా 14:11; లూకా 18:14; యాకోబు 4:6; మతత్యి 20:26; మారుక్ 10:43;  

వచనము 39 

అందుకు యేసు వానిని ఆటంకపరచకుడి; నా పేరట అదుభ్తము చేసి ననున్ చులకనగా 

నిందింపగలవాడెవడును లేడు; 

మారుక్ 10:16; మతత్యి 18:2; మతత్యి 19:14; మతత్యి 19:15; లూకా 2:28;  

వచనము 40 

మనకు విరోధికానివాడు మన పక్షముగా నునన్వాడే. 

మతత్యి 10:40-42; మతత్యి 18:3-5; మతత్యి 18:10; మతత్యి 25:40; లూకా 9:48; లూకా 

10:16; యోహాను 5:23; యోహాను 10:30; యోహాను 12:44; యోహాను 12:45; యోహాను 

14:21-23; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:8; మతత్యి 10:14; మతత్యి 18:2; మతత్యి 18:5; లూకా 

9:5; యోహాను 13:20; యోహాను 17:3; రోమీయులకు 15:7; 3 యోహాను 1:9;  

వచనము 41 

మీరు కీర్సుత్వారని నా పేరట మీకు గినెన్డు నీళుల్ తార్గనిచుచ్వాడు, తనకు రావలసిన ఫలము 

పోగొటుట్కొనడని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

సంఖాయ్కాండము 11:26-29; లూకా 9:49; లూకా 9:50; లూకా 11:19; సంఖాయ్కాండము 

11:28; మతత్యి 12:27; మారుక్ 10:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13; ఫిలిపీప్యులకు 

1:18;  

వచనము 42 

నాయందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్వారిలో నొకని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెదద్ 

తిరుగటిరాయి కటట్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుట వానికి మేలు. 
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మారుక్ 10:13; మారుక్ 10:14; మతత్యి 13:28; మతత్యి 13:29; ఫిలిపీప్యులకు 1:18; 

మతత్యి 7:22; మతత్యి 7:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:13-16; 1 కొరిందీయులకు 9:27; 1 

కొరిందీయులకు 13:1; 1 కొరిందీయులకు 13:2; 1 కొరిందీయులకు 12:3; సంఖాయ్కాండము 

11:28; కీరత్నలు 109:20; మతత్యి 12:27; 2 కొరిందీయులకు 13:8;  

వచనము 43 

నీ చెయియ్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మతత్యి 12:30; లూకా 11:23;  

వచనము 44 

నీవు రెండుచేతులు కలిగి నరకములోని ఆరని అగిన్లోనికి పోవుటకంటె అంగహీనుడవై జీవములో 

పర్వేశించుట మేలు. 

మతత్యి 10:42; మతత్యి 25:40; యోహాను 19:25-27; రోమీయులకు 8:9; రోమీయులకు 

14:15; 1 కొరిందీయులకు 3:23; 1 కొరిందీయులకు 15:23; 2 కొరిందీయులకు 10:7; 

గలతీయులకు 3:29; గలతీయులకు 5:24; 2 సమూయేలు 9:1; 2 రాజులు 4:10; నెహెమాయ్ 

5:19; మతత్యి 5:18; మతత్యి 18:5; మారుక్ 14:18; లూకా 9:50; హెబీర్యులకు 6:10;  

వచనము 45 

నీ పాదము నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దానిని నరికివేయుము;  

మతత్యి 18:6; మతత్యి 18:10; లూకా 17:1; లూకా 17:2; రోమీయులకు 14:13; 

రోమీయులకు 15:21; రోమీయులకు 16:17; 1 కొరిందీయులకు 8:10-13; 1 కొరిందీయులకు 

10:32; 1 కొరిందీయులకు 10:33; 2 కొరిందీయులకు 6:3; ఫిలిపీప్యులకు 1:10; 1 తిమోతి 

5:14; 2 పేతురు 2:2; మతత్యి 25:45; మతత్యి 25:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:4; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:11-14; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:6-9; పర్కటన 6:9; పర్కటన 6:10; 

పర్కటన 16:6; పర్కటన 16:7; మతత్యి 10:42;  

వచనము 46 
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రెండు పాదములు కలిగి నరకములో పడవేయబడుటకంటె, కుంటివాడవై (నితయ్) జీవములో 

పర్వేశించుట మేలు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:6-8; మతత్యి 5:29; మతత్యి 5:30; మతత్యి 18:8; మతత్యి 18:9; 

రోమీయులకు 8:13; 1 కొరిందీయులకు 9:27; గలతీయులకు 5:24; కొలొసస్యులకు 3:5; 

తీతుకు 2:12; హెబీర్యులకు 12:1; 1 పేతురు 2:1; మారుక్ 9:45; మారుక్ 9:47; మతత్యి 

15:30; మతత్యి 15:31; లూకా 14:13; లూకా 14:21; సంఖాయ్కాండము 11:1; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 32:22; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:25; యోబు 15:30; యోబు 20:13; 

యెషయా 1:31; యెషయా 9:18; యెషయా 14:11; యెషయా 33:14; యెషయా 34:10; 

యిరిమ్యా 4:4; యిరిమ్యా 7:20; యిరిమ్యా 17:4; యిరిమ్యా 17:27; యిరిమ్యా 21:12; 

యెహెజేక్లు 20:47; ఆమోసు 5:6; మతత్యి 3:12; మతత్యి 10:28; మతత్యి 13:42; మతత్యి 

25:41; మారుక్ 8:34; లూకా 3:17; లూకా 9:25; లూకా 16:24; 2 కొరిందీయులకు 5:11; 2 

కొరిందీయులకు 7:11; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9; హెబీర్యులకు 10:27; పర్కటన 14:11; 

పర్కటన 20:15;  

వచనము 47 

నీ కనున్ నినున్ అభయ్ంతరపరచినయెడల దాని తీసిపారవేయుము; రెండు కనున్లు కలిగి నరకములో 

పడవేయబడుటకంటె ఒంటికనున్ గలవాడవై దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట మేలు. 

మారుక్ 9:46; మారుక్ 9:48; యెషయా 66:24; యెషయా 33:14; మతత్యి 3:12; మతత్యి 

25:41; మతత్యి 25:46; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:9; పర్కటన 14:10; పర్కటన 14:11; పర్కటన 

20:10; పర్కటన 20:15; పర్కటన 21:8; ఆదికాండము 42:21; హోషేయ 5:12; మారుక్ 9:45; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:23;  

వచనము 48 

నరకమున వారి పురుగు చావదు; అగిన్ ఆరదు. 

మారుక్ 9:43; మారుక్ 9:44;  
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వచనము 49 

పర్తివానికి ఉపుప్సారము అగిన్వలన కలుగును. 

లూకా 16:24-26; ఆదికాండము 42:21; మతత్యి 25:46; మారుక్ 9:44; మారుక్ 9:48; లూకా 

16:25;  

వచనము 50 

ఉపుప్ మంచిదేగాని ఉపుప్ నిసాస్రమైనయెడల దేనివలన మీరు దానికి సారము కలుగుజేతురు? మీలో 

మీరు ఉపుప్సారము గలవారైయుండి యొకరితో ఒకరు సమాధానముగా ఉండుడని చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 3:6; యోబు 31:1; కీరత్నలు 119:37; మతత్యి 5:28; మతత్యి 5:29; మతత్యి 

10:37-39; లూకా 14:26; గలతీయులకు 4:15; ఫిలిపీప్యులకు 3:7; ఫిలిపీప్యులకు 3:8; 

మారుక్ 9:43; సామెతలు 23:31; మతత్యి 5:22; మతత్యి 7:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

14:22;  
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వచనము 1 

ఆయన అకక్డనుండి లేచి యూదయ పార్ంతములకును యొరాద్ను అదద్రికిని వచెచ్ను. 

జనసమూహములు తిరిగి ఆయనయొదద్కు కూడివచిచ్రి. ఆయన తన వాడుక చొపుప్న వారికి మరల 

బోధించుచుండెను. 

మారుక్ 9:44; మారుక్ 9:46; ఆదికాండము 42:21; లేవీయకాండము 6:12; యెహెజేక్లు 

47:11; మతత్యి 18:8; మతత్యి 25:46;  

వచనము 2 

పరిసయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్, ఆయనను శోధించుటకై పురుషుడు తన భారయ్ను విడనాడుట 

నాయ్యమా? అని ఆయన నడిగిరి. 

లేవీయకాండము 2:13; యెహెజేక్లు 43:24; లేవీయకాండము 6:12; 2 దినవృతాత్ంతములు 

13:5; ఎజార్ 6:9; యెహెజేక్లు 47:11; మతత్యి 5:13; మతత్యి 18:8; మతత్యి 25:46; లూకా 

14:34;  

వచనము 3 

అందుకాయన మోషే మీకేమి ఆజాఞ్పించెనని వారినడిగెను. 

యోబు 6:6; మతత్యి 5:13; లూకా 14:34; లూకా 14:35; ఎఫెసీయులకు 4:29; 

కొలొసస్యులకు 4:6; కీరత్నలు 34:14; కీరత్నలు 133:1; యోహాను 13:34; యోహాను 13:35; 

యోహాను 15:17; యోహాను 15:18; రోమీయులకు 12:18; రోమీయులకు 14:17-19; 2 

కొరిందీయులకు 13:11; గలతీయులకు 5:14; గలతీయులకు 5:15; గలతీయులకు 5:22; 

ఎఫెసీయులకు 4:2-6; ఎఫెసీయులకు 4:31; ఎఫెసీయులకు 4:32; ఫిలిపీప్యులకు 1:27; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:1-3; కొలొసస్యులకు 3:12; 2 తిమోతి 2:22; హెబీర్యులకు 12:14; 

యాకోబు 1:20; యాకోబు 3:14-18; 1 పేతురు 3:8; లేవీయకాండము 2:13; 2 రాజులు 2:21; 

2 దినవృతాత్ంతములు 13:5; యెహెజేక్లు 15:3; యెహెజేక్లు 43:24; మతత్యి 5:24; 

రోమీయులకు 14:19; ఫిలిపీప్యులకు 4:2; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:13;  
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వచనము 4 

వారు పరితాయ్గ పతిర్క వార్యించి, ఆమెను విడనాడవలెనని మోషే సెలవిచెచ్నని చెపప్గా 

మతత్యి 19:1-12; యోహాను 10:40; యోహాను 11:7; పర్సంగి 12:9; యిరిమ్యా 32:33; 

యోహాను 18:20;  

వచనము 5 

యేసు మీ హృదయకాఠినయ్మునుబటిట్ అతడీ ఆజఞ్ను మీకు వార్సియిచెచ్ను గాని 

మారుక్ 8:15; మతత్యి 9:34; మతత్యి 15:12; మతత్యి 23:13; లూకా 5:30; లూకా 6:7; 

లూకా 7:30; లూకా 11:39; లూకా 11:53; లూకా 11:54; లూకా 16:14; యోహాను 7:32; 

యోహాను 7:48; యోహాను 11:47; యోహాను 11:57; మలాకీ 2:16; మతత్యి 5:31; మతత్యి 

5:32; మతత్యి 19:3; 1 కొరిందీయులకు 7:10; 1 కొరిందీయులకు 7:11; మారుక్ 8:11; 

మతత్యి 16:1; మతత్యి 22:35; యోహాను 8:6; 1 కొరిందీయులకు 10:9; మారుక్ 12:15;  

వచనము 6 

సృషాట్య్దినుండి (దేవుడు) వారిని పురుషునిగాను సతరీనిగాను కలుగజేసెను. 

యెషయా 8:20; లూకా 10:25; యోహాను 5:39; గలతీయులకు 4:21;  

వచనము 7 

ఈ హేతువుచేత పురుషుడు తన తలిదండుర్లను విడిచిపెటిట్ తన భారయ్ను హతుత్కొనును; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 24:1-4; యెషయా 50:1; యిరిమ్యా 3:1; మతత్యి 1:19; మతత్యి 

5:31; మతత్యి 5:32; మతత్యి 19:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9;  

వచనము 8 

వారిదద్రు ఏకశరీరమై యుందురు, గనుక వారిక ఇదద్రుగా నుండక యేకశరీరముగా నుందురు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 9:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:27; నెహెమాయ్ 9:16; నెహెమాయ్ 9:17; 

నెహెమాయ్ 9:26; మతత్యి 19:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; హెబీర్యులకు 3:7-10; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9; మతత్యి 5:32; మతత్యి 19:5;  
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వచనము 9 

కాబటిట్ దేవుడు జతపరచిన వారిని మనుషుయ్డు వేరుపరచకూడదని వారితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 1:1; 2 పేతురు 3:4; ఆదికాండము 1:27; ఆదికాండము 2:20-23; ఆదికాండము 

5:2; మలాకీ 2:14-16; ఆదికాండము 2:24; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:5; నాయ్యాధిపతులు 

21:22; మలాకీ 2:15; రోమీయులకు 7:3;  

వచనము 10 

ఇంటికి వచిచ్ శిషుయ్లు ఈ సంగతినిగూరిచ్ ఆయనను మరల నడిగిరి. 

ఆదికాండము 2:24; మతత్యి 19:5; మతత్యి 19:6; ఎఫెసీయులకు 5:31;  

వచనము 11 

అందుకాయన తన భారయ్ను విడనాడి మరియొకతెను పెండిల్ చేసికొనువాడు తాను విడనాడిన ఆమె 

విషయమై వయ్భిచరించువాడగును. 

1 కొరిందీయులకు 6:16; ఎఫెసీయులకు 5:28; ఎఫెసీయులకు 5:31;  

వచనము 12 

మరియు సతరీ తన పురుషుని విడనాడి మరియొకని పెండిల్జేసికొనినయెడల ఆమె వయ్భిచరించునదగునని 

వారితో చెపెప్ను. 

రోమీయులకు 7:1-3; 1 దినవృతాత్ంతములు 7:10-13; మతత్యి 19:6;  

వచనము 13 

తమ చినన్బిడడ్లను ముటట్వలెనని కొందరాయనయొదద్కు వారిని తీసికొనివచిచ్రి; అయితే శిషుయ్లు 

(వారిని తీసికొని వచిచ్న) వారిని గదిద్ంచిరి. 

మారుక్ 4:10; మారుక్ 9:28; మారుక్ 9:33; యెషయా 8:16;  

వచనము 14 
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యేసు అది చూచి కోపపడి చినన్బిడడ్లను నాయెదద్కు రానియుయ్డి, వారి నాటంకపరచవదుద్; దేవుని 

రాజయ్ము ఈలాటివారిదే. 

మతత్యి 5:31; మతత్యి 5:32; మతత్యి 19:9; లూకా 16:18; రోమీయులకు 7:3; 1 

కొరిందీయులకు 7:4; 1 కొరిందీయులకు 7:10; 1 కొరిందీయులకు 7:11; హెబీర్యులకు 13:4; 

నిరగ్మకాండము 20:14; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:2;  

వచనము 15 

చినన్బిడడ్ వలె దేవుని రాజయ్ము నంగీకరింపనివాడు అందులో నెంతమాతర్ము పర్వేశింపడని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని చెపిప్ 

నిరగ్మకాండము 20:14; మతత్యి 19:9; లూకా 16:18; యోహాను 4:18; 1 కొరిందీయులకు 

7:4; 1 కొరిందీయులకు 7:10;  

వచనము 16 

ఆ బిడడ్లను ఎతిత్ కౌగిలించుకొని, వారిమీద చేతులుంచి ఆశీరవ్దించెను. 

మతత్యి 19:13-15; లూకా 18:15; లూకా 18:16; మారుక్ 10:48; మారుక్ 9:38; 

నిరగ్మకాండము 10:9-11; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:12; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:13; 

యోవేలు 2:16; 2 రాజులు 4:27; ఎజార్ 8:21; మారుక్ 9:17; మారుక్ 9:39; లూకా 9:49; 

యోహాను 12:22;  

వచనము 17 

ఆయన బయలుదేరి మారగ్మున పోవుచుండగా ఒకడు పరుగెతిత్కొనివచిచ్ ఆయనయెదుట మోకాళూల్ని 

సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయుదునని ఆయన నడిగెను. 

మారుక్ 3:5; మారుక్ 8:33; లూకా 9:54-56; ఎఫెసీయులకు 4:26; ఆదికాండము 17:7; 

ఆదికాండము 17:10-14; సంఖాయ్కాండము 14:31; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:37; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 29:11; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:12; 1 సమూయేలు 1:11; 1 

సమూయేలు 1:22; 1 సమూయేలు 1:27; 1 సమూయేలు 1:28; కీరత్నలు 78:4; కీరత్నలు 
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115:14; కీరత్నలు 115:15; యెషయా 65:23; యిరిమ్యా 32:39; యిరిమ్యా 32:40; లూకా 

18:15; లూకా 18:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:25; 

రోమీయులకు 11:16; రోమీయులకు 11:28; 1 కొరిందీయులకు 7:14; 2 తిమోతి 1:5; 2 

తిమోతి 3:15; కీరత్నలు 131:1; కీరత్నలు 131:2; మతత్యి 18:4; మతత్యి 18:10; మతత్యి 

19:14; 1 కొరిందీయులకు 14:20; 1 పేతురు 2:2; పర్కటన 14:5; నిరగ్మకాండము 16:20; 

నిరగ్మకాండము 32:19; లేవీయకాండము 10:16; సంఖాయ్కాండము 3:15; సంఖాయ్కాండము 

11:10; యెహోషువ 8:35; 2 రాజులు 13:19; కీరత్నలు 34:11; సామెతలు 8:17; మతత్యి 5:3; 

మతత్యి 11:25; మతత్యి 18:3; మారుక్ 9:39; లూకా 9:41; లూకా 9:47; లూకా 9:49; 

యోహాను 12:22;  

వచనము 18 

యేసు ననున్ సతుప్రుషుడని యేల చెపుప్చునాన్వు? దేవుడొకక్డే గాని మరి ఎవడును సతుప్రుషుడు 

కాడు. 

మతత్యి 18:3; లూకా 18:17; యోహాను 3:3-6; కీరత్నలు 131:2; యెషయా 28:9; మతత్యి 

5:18; మతత్యి 5:20; మతత్యి 13:23; మతత్యి 18:1; మారుక్ 10:23; మారుక్ 14:18; లూకా 

9:47; లూకా 10:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:33; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 18:26; రోమీయులకు 2:19; 1 కొరిందీయులకు 3:18; 1 కొరిందీయులకు 14:20; 

హెబీర్యులకు 5:13; 1 పేతురు 2:2;  

వచనము 19 

నరహతయ్ చేయవదుద్, వయ్భిచరింపవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకవదుద్, మోసపుచచ్వదుద్, నీ 

తలిదండుర్లను సనామ్నింపుము అను ఆజఞ్లు నీకు తెలియును గదా అని అతనితో చెపెప్ను. 

ఆదికాండము 48:14-16; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:3; యెషయా 40:11; లూకా 2:28-34; 

లూకా 24:50; లూకా 24:51; యోహాను 21:15-17; ఆదికాండము 14:19; లేవీయకాండము 

9:22; మతత్యి 19:15; మారుక్ 9:36;  
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వచనము 20 

అందుకతడు బోధకుడా, బాలయ్మునుండి ఇవనిన్యు అనుసరించుచునే యుంటినని చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:16-30; లూకా 18:18-30; మారుక్ 9:25; మతత్యి 28:8; యోహాను 20:2-4; 

మారుక్ 1:40; దానియేలు 6:10; మతత్యి 17:14; మారుక్ 12:14; యోహాను 3:2; యోహాను 

6:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

16:30; రోమీయులకు 10:2-4; యోహాను 5:39; యోహాను 6:27; యోహాను 6:40; 

రోమీయులకు 2:7; రోమీయులకు 6:23; 1 యోహాను 2:25; మతత్యి 22:16; మారుక్ 4:16; 

మారుక్ 5:35; మారుక్ 14:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:28; తీతుకు 1:2; హెబీర్యులకు 

9:15; 1 పేతురు 3:9; పర్కటన 21:7;  

వచనము 21 

యేసు అతని చూచి అతని పేర్మించి నీకు ఒకటి కొదువగానునన్ది; నీవు వెళిల్ నీకు కలిగినవనిన్యు 

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

చెపెప్ను. 

మతత్యి 19:17; లూకా 18:19; యోహాను 5:41-44; రోమీయులకు 3:12; 1 సమూయేలు 2:2; 

కీరత్నలు 36:7; కీరత్నలు 36:8; కీరత్నలు 86:5; కీరత్నలు 119:68; యాకోబు 1:17; 1 యోహాను 

4:8; 1 యోహాను 4:16; లూకా 18:20; రోమీయులకు 3:10;  

వచనము 22 

అతడు మిగుల ఆసిత్గలవాడు, గనుక ఆ మాటకు ముఖము చినన్బుచుచ్కొని, దుఃఖపడుచు 

వెళిల్పోయెను. 

మారుక్ 12:28-34; యెషయా 8:20; మతత్యి 5:17-20; మతత్యి 19:17-19; లూకా 

10:26-28; లూకా 18:20; రోమీయులకు 3:20; గలతీయులకు 4:21; నిరగ్మకాండము 

20:12-17; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:16-24; రోమీయులకు 13:9; గలతీయులకు 5:14; 

యాకోబు 2:11; 1 కొరిందీయులకు 6:7-9; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:6; లేవీయకాండము 19:13; 
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దివ్తీయోపదేశకాండము 24:15; మలాకీ 1:6; మతత్యి 19:18; మారుక్ 7:10; 1 కొరిందీయులకు 

6:8; 1 తిమోతి 4:8;  

వచనము 23 

అపుప్డు యేసు చుటుట్ చూచి ఆసిత్గలవారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో దురల్భమని తన 

శిషుయ్లతో చెపెప్ను. 

యెషయా 58:2; యెహెజేక్లు 5:14; యెహెజేక్లు 33:31; యెహెజేక్లు 33:32; మలాకీ 3:8; 

మతత్యి 19:20; లూకా 10:29; లూకా 18:11; లూకా 18:12; రోమీయులకు 7:9; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6; 2 తిమోతి 3:5; లూకా 18:21; 1 తిమోతి 4:8;  

వచనము 24 

ఆయన మాటలకు శిషుయ్లు విసమ్యమొందిరి. అందుకు యేసు తిరిగి వారితో ఇటల్నెను పిలల్లారా, తమ 

ఆసిత్యందు నమిమ్కయుంచువారు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుట ఎంతో దురల్భము; 

ఆదికాండము 34:19; యెషయా 63:8-10; లూకా 19:41; 2 కొరిందీయులకు 12:15; లూకా 

10:42; లూకా 18:22; యాకోబు 2:10; పర్కటన 2:4; పర్కటన 2:14; పర్కటన 2:20; 

సామెతలు 23:23; మతత్యి 13:44-46; మతత్యి 19:21; లూకా 12:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:34-37; మతత్యి 6:19-21; లూకా 16:9; 1 తిమోతి 

6:17-19; హెబీర్యులకు 10:34; 1 పేతురు 1:4; 1 పేతురు 1:5; మారుక్ 8:34; మతత్యి 

16:24; లూకా 9:23; యోహాను 12:26; యోహాను 16:33; రోమీయులకు 8:17; రోమీయులకు 

8:18; 2 తిమోతి 3:12; రూతు 1:14; యెషయా 48:14; మతత్యి 10:38; మతత్యి 19:20; 

లూకా 5:11; లూకా 14:27; లూకా 18:21; యోహాను 10:27; యోహాను 19:17; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:6; యాకోబు 1:4; 2 పేతురు 1:9;  

వచనము 25 

ధనవంతుడు దేవుని రాజయ్ములో పర్వేశించుటకంటె ఒంటె సూదిబెజజ్ములో దూరుట సులభము. 
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మారుక్ 6:20; మారుక్ 6:26; మతత్యి 19:22; మతత్యి 27:3; మతత్యి 27:24-26; లూకా 

18:23; 2 కొరిందీయులకు 7:10; 2 తిమోతి 4:10; ఆదికాండము 13:5-11; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:10-12; దివ్తీయోపదేశకాండము 8:11-14; యోబు 21:7-15; 

యెహెజేక్లు 33:31; మతత్యి 13:22; లూకా 12:15; ఎఫెసీయులకు 5:5; 1 తిమోతి 6:9; 1 

తిమోతి 6:10; 1 యోహాను 2:15; 1 యోహాను 2:16; రూతు 1:14;  

వచనము 26 

అందుకు వారు అతయ్ధికముగా ఆశచ్రయ్పడి అటల్యితే ఎవడు రక్షణ పొందగలడని ఆయన నడిగిరి. 

మారుక్ 3:5; మారుక్ 5:32; మతత్యి 19:23-26; లూకా 18:24; 1 కొరిందీయులకు 1:26; 

యాకోబు 2:5; యాకోబు 4:4; మారుక్ 10:15; మతత్యి 18:3; యోహాను 3:5; 2 పేతురు 1:11; 

కీరత్నలు 62:10; మతత్యి 7:21; మతత్యి 13:22; మారుక్ 15:43; లూకా 20:17;  

వచనము 27 

యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషుయ్లకు అసాధయ్మే గాని, దేవునికి అసాధయ్ము కాదు; దేవునికి 

సమసత్మును సాధయ్మే అనెను. 

మతత్యి 19:25; లూకా 18:26; లూకా 18:27; యోహాను 6:60; యోహాను 13:33; యోహాను 

21:5; గలతీయులకు 4:19; 1 యోహాను 2:1; 1 యోహాను 4:4; 1 యోహాను 5:21; యోబు 

31:24; యోబు 31:25; కీరత్నలు 17:14; కీరత్నలు 49:6; కీరత్నలు 49:7; కీరత్నలు 52:7; 

కీరత్నలు 62:10; సామెతలు 11:28; సామెతలు 18:11; సామెతలు 23:5; యిరిమ్యా 9:23; 

యెహెజేక్లు 28:4; యెహెజేక్లు 28:5; హబకూక్కు 2:9; జెఫనాయ్ 1:18; లూకా 12:16-21; 

లూకా 16:14; 1 తిమోతి 6:17; యాకోబు 5:1-3; పర్కటన 3:17; ఆదికాండము 43:29; ఎసేత్రు 

5:11; సామెతలు 10:15; మతత్యి 7:21; మతత్యి 19:24; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:20;  

వచనము 28 

పేతురు ఇదిగో మేము సమసత్మును విడిచిపెటిట్ నినున్ వెంబడించితిమని ఆయనతో చెపప్సాగెను. 
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యిరిమ్యా 13:23; మతత్యి 7:3-5; మతత్యి 19:24; మతత్యి 19:25; మతత్యి 23:24; లూకా 

18:25; మతత్యి 5:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:22;  

వచనము 29 

అందుకు యేసు ఇటల్నెను నా నిమితత్మును సువారత్ నిమితత్మును ఇంటినైనను అనన్దముమ్లనైనను 

అకక్చెలెల్ండర్నైనను తలిదండుర్లనైనను పిలల్లనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు 

మారుక్ 6:51; మారుక్ 7:37; 2 కొరిందీయులకు 11:23; లూకా 13:23; లూకా 18:26; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31; రోమీయులకు 10:9-13; యెషయా 52:14;  

వచనము 30 

ఇపుప్డు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా ఇండల్ను అనన్దముమ్లను అకక్చెలెల్ండర్ను 

తలుల్లను పిలల్లను భూములను, రాబోవు లోకమందు నితయ్జీవమును పొందునని మీతో నిశచ్యముగా 

చెపుప్చునాన్ను. 

ఆదికాండము 18:13; ఆదికాండము 18:14; సంఖాయ్కాండము 11:21-23; 2 రాజులు 7:2; 

జెకరాయ్ 8:6; మతత్యి 19:26; లూకా 18:27; యోబు 42:2; యిరిమ్యా 32:17; యిరిమ్యా 

32:27; లూకా 1:37; ఫిలిపీప్యులకు 3:21; హెబీర్యులకు 7:25; హెబీర్యులకు 11:19; మారుక్ 

12:24; మారుక్ 14:36;  

వచనము 31 

మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగుదురు అనెను. 

మారుక్ 1:16-20; మతత్యి 19:27-30; లూకా 14:33; లూకా 18:28-30; ఫిలిపీప్యులకు 

3:7-9; ఆదికాండము 22:3; పర్సంగి 3:6; మతత్యి 4:20; మతత్యి 13:46; మారుక్ 1:18;  

వచనము 32 

వారు పర్యాణమై యెరూషలేమునకు వెళుల్చుండిరి. యేసు వారికి ముందు నడుచుచుండగా వారు 

విసమ్యమొందిరి, వెంబడించువారు భయపడిరి. అపుప్డాయన మరల పండెర్ండుగురు శిషుయ్లను 

పిలుచుకొని, తనకు సంభవింపబోవువాటిని వారికి తెలియజెపప్ నారంభించి 
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ఆదికాండము 12:1-3; ఆదికాండము 45:20; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9-11; లూకా 

22:28-30; హెబీర్యులకు 11:24-26; మారుక్ 8:35; మతత్యి 5:10; మతత్యి 5:11; మతత్యి 

10:18; 1 కొరిందీయులకు 9:23; పర్కటన 2:3; కీరత్నలు 45:16; మతత్యి 5:18; మతత్యి 

19:29; మారుక్ 1:20; మారుక్ 14:18; లూకా 5:11; లూకా 18:29; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

1:6; 1 పేతురు 3:14;  

వచనము 33 

ఇదిగో మనము యెరూషలేమునకు వెళుల్చునాన్ము; మనుషయ్కుమారుడు పర్ధానయాజకులకును 

శాసుత్ర్లకును అపప్గింపబడును; వారాయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయనను అనయ్జనుల 

కపప్గించెదరు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 25:9; కీరత్నలు 84:11; సామెతలు 3:9; సామెతలు 3:10; సామెతలు 

16:16; మలాకీ 3:10; మతత్యి 13:44-46; లూకా 18:30; 2 కొరిందీయులకు 6:10; 2 

కొరిందీయులకు 9:8-11; ఫిలిపీప్యులకు 3:8; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:16; 1 తిమోతి 6:6; 1 

యోహాను 3:1; పర్కటన 2:9; పర్కటన 3:18; మతత్యి 5:11; మతత్యి 5:12; యోహాను 16:22; 

యోహాను 16:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25; రోమీయులకు 

5:3; యాకోబు 1:2-4; యాకోబు 1:12; యాకోబు 5:11; 1 పేతురు 4:12-16; యోహాను 

10:23; రోమీయులకు 6:23; 1 యోహాను 2:25; కీరత్నలు 45:16; సామెతలు 3:16; మతత్యి 

5:10; మతత్యి 6:33; మతత్యి 19:29; లూకా 5:11; రోమీయులకు 16:1; 2 తిమోతి 3:12; 

తీతుకు 1:2;  

వచనము 34 

వారు ఆయనను అపహసించి, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, కొరడాలతో ఆయనను కొటిట్ చంపెదరు; మూడు 

దినములైన తరువాత ఆయన తిరిగి లేచునని చెపెప్ను. 
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మతత్యి 8:11; మతత్యి 8:12; మతత్యి 19:30; మతత్యి 20:16; మతత్యి 21:31; లూకా 

7:29; లూకా 7:30; లూకా 7:40-47; లూకా 13:30; లూకా 18:11-14; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:46-48; రోమీయులకు 9:30-33;  

వచనము 35 

జెబెదయి కుమారులైన యాకోబును యోహానును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ బోధకుడా, మేము 

అడుగునదెలల్ నీవు మాకు చేయగోరుచునాన్మని చెపప్గా 

మతత్యి 20:17-19; లూకా 18:31-34; జెకరాయ్ 3:8; లూకా 9:51; యోహాను 11:8; యోహాను 

11:16; మారుక్ 4:34; మతత్యి 11:25; మతత్యి 13:11; లూకా 10:23; యెషయా 52:14; 

మతత్యి 16:21; మారుక్ 9:9; లూకా 12:50; లూకా 13:22; లూకా 19:28;  

వచనము 36 

ఆయన నేను మీకేమి చేయగోరుచునాన్రని వారినడిగెను. 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:22; మారుక్ 8:31; మారుక్ 9:31; మతత్యి 16:21; మతత్యి 17:22; 

మతత్యి 17:23; మతత్యి 20:17-19; లూకా 9:22; లూకా 18:31-33; లూకా 24:6; లూకా 

24:7; మారుక్ 14:64; మతత్యి 26:66; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27; యాకోబు 5:6; మారుక్ 

15:1; మతత్యి 27:2; లూకా 23:1; లూకా 23:2; లూకా 23:21; యోహాను 18:28; యోహాను 

19:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14; మారుక్ 14:41; లూకా 

17:25; లూకా 23:33; లూకా 24:44; యోహాను 18:4; యోహాను 18:30; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 4:27; 1 కొరిందీయులకు 15:4; 2 తిమోతి 2:12;  

వచనము 37 

వారు నీ మహిమయందు నీ కుడివైపున ఒకడును నీ యెడమవైపున ఒకడును కూరుచ్ండునటుల్ మాకు 

దయచేయుమని చెపిప్రి. 

మారుక్ 14:65; మారుక్ 15:17-20; మారుక్ 15:29-31; కీరత్నలు 22:6-8; కీరత్నలు 22:13; 

యెషయా 53:3; మతత్యి 27:27-44; లూకా 22:63-65; లూకా 23:11; లూకా 23:35-39; 
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యోహాను 19:2; యోహాను 19:3; మారుక్ 14:63; యోబు 30:10; యెషయా 50:6; మతత్యి 

26:67; కీరత్నలు 16:10; హోషేయ 6:2; యోహాను 1:17; యోహాను 2:10; మతత్యి 12:39; 

మతత్యి 12:40; 1 కొరిందీయులకు 15:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 25:9; మతత్యి 17:22; 

మతత్యి 27:26; మతత్యి 27:63; మారుక్ 8:31; మారుక్ 14:41; మారుక్ 15:15; మారుక్ 

15:19; మారుక్ 16:6; లూకా 9:22; లూకా 23:33; లూకా 24:6; లూకా 24:44; యోహాను 

18:4; యోహాను 19:1; హెబీర్యులకు 11:36;  

వచనము 38 

యేసు మీరేమి అడుగుచునాన్రో మీకు తెలియదు; నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది తార్గుటయైనను, నేను 

పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము పొందుటయైనను మీచేత అగునా? అని వారినడుగగా వారు మాచేత 

అగుననిరి. 

మారుక్ 1:19; మారుక్ 1:20; మారుక్ 5:37; మారుక్ 9:2; మారుక్ 14:33; మతత్యి 20:20-28; 

2 సమూయేలు 14:4-11; 1 రాజులు 2:16; 1 రాజులు 2:20; మతత్యి 18:1; మారుక్ 3:17; 

మారుక్ 13:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2; 3 యోహాను 1:9;  

వచనము 39 

అపుప్డు యేసు నేను తార్గుచునన్ గినెన్లోనిది మీరు తార్గెదరు; నేను పొందుచునన్ బాపిత్సమ్ము మీరు 

పొందెదరు, గాని 

మారుక్ 10:51; 1 రాజులు 3:5-15; యోహాను 15:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 1:7; మతత్యి 

20:21;  

వచనము 40 

నా కుడివైపునను ఎడమవైపునను కూరుచ్ండనిచుచ్ట నావశములో లేదు; అది ఎవరికి సిదధ్పరచబడెనో 

వారికే (దొరకునని) వారితో చెపెప్ను. 
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మారుక్ 16:19; 1 రాజులు 22:19; కీరత్నలు 45:9; కీరత్నలు 110:1; మారుక్ 8:38; మతత్యి 

25:31; లూకా 24:26; 1 పేతురు 1:11; 2 దినవృతాత్ంతములు 1:7; మతత్యి 20:21; లూకా 

22:24;  

వచనము 41 

తకిక్న పదిమంది శిషుయ్లు ఆ మాట విని, యాకోబు యోహానుల మీద కోపపడసాగిరి. 

1 రాజులు 2:22; యిరిమ్యా 45:5; మతత్యి 20:21; మతత్యి 20:22; రోమీయులకు 8:26; 

యాకోబు 4:3; మారుక్ 14:36; కీరత్నలు 75:8; యెషయా 51:22; యిరిమ్యా 25:15; మతత్యి 

26:39; లూకా 22:42; యోహాను 18:11; లూకా 12:50; 1 రాజులు 3:5; లూకా 9:33; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2;  

వచనము 42 

యేసు వారిని తనయొదద్కు పిలిచి వారితో ఇటల్నెను అనయ్జనులలో అధికారులని యెంచబడినవారు 

వారిమీద పర్భుతవ్ము చేయుదురు; వారిలో గొపప్వారు వారిమీద అధికారము చేయుదురని మీకు 

తెలియును. 

మారుక్ 14:31; యోహాను 13:37; మారుక్ 14:36; మతత్యి 10:25; యోహాను 15:20; 

యోహాను 17:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:2; కొలొసస్యులకు 1:24; పర్కటన 1:9; మతత్యి 

20:22; యోహాను 18:11;  

వచనము 43 

మీలో ఆలాగుండకూడదు. మీలో ఎవడైనను గొపప్వాడై యుండగోరినయెడల వాడు మీకు పరిచారము 

చేయువాడై యుండవలెను. 

మతత్యి 20:23; మతత్యి 25:34; యోహాను 17:2; యోహాను 17:24; హెబీర్యులకు 11:16; 

ఆదికాండము 41:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:7;  

వచనము 44 

మీలో ఎవడైనను పర్ముఖుడై యుండగోరినయెడల, వాడు అందరికి దాసుడై యుండవలెను. 
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మారుక్ 9:33-36; సామెతలు 13:10; మతత్యి 20:24; లూకా 22:24; రోమీయులకు 12:10; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:3; యాకోబు 4:5; ఆదికాండము 50:17; లూకా 22:25;  

వచనము 45 

మనుషయ్కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, 

అనేకులకు పర్తిగా విమోచన కర్యధనముగా తన పార్ణము ఇచుచ్టకును వచెచ్ననెను. 

మతత్యి 20:25; లూకా 22:25; 1 పేతురు 5:3; మారుక్ 9:35;  

వచనము 46 

వారు యెరికో పటట్ణమునకు వచిచ్రి. ఆయన తన శిషుయ్లతోను బహు జనసమూహముతోను 

యెరికోనుండి బయలుదేరి వచుచ్చుండగా, తీమయి కుమారుడగు బరిత్మయియను గుర్డిడ్ భిక్షకుడు 

తోర్వపర్కక్ను కూరుచ్ండెను. 

యోహాను 18:36; రోమీయులకు 12:2; మారుక్ 9:35; మతత్యి 20:26; మతత్యి 20:27; 

మతత్యి 23:8-12; లూకా 9:48; లూకా 14:11; లూకా 18:14; యోహాను 13:13-18; 1 

కొరిందీయులకు 9:19-23; గలతీయులకు 5:13; 1 పేతురు 5:5; 1 పేతురు 5:6; 1 రాజులు 

12:7; సామెతలు 27:18; మతత్యి 18:4; మతత్యి 23:11; యోహాను 13:14;  

వచనము 47 

ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసూ, ననున్ కరుణింపుమని 

కేకలువేయ మొదలుపెటెట్ను. 

1 రాజులు 12:7; మతత్యి 23:11; ఫిలిపీప్యులకు 2:7;  

వచనము 48 

ఊరకుండుమని అనేకులు వానిని గదిద్ంచిరి గాని వాడు దావీదు కుమారుడా, ననున్ కరుణింపుమని 

మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసెను. 

మతత్యి 20:28; లూకా 22:26; లూకా 22:27; యోహాను 13:14; ఫిలిపీప్యులకు 2:5-8; 

హెబీర్యులకు 5:8; యెషయా 53:10-12; దానియేలు 9:24; దానియేలు 9:26; 2 
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కొరిందీయులకు 5:21; గలతీయులకు 3:13; 1 తిమోతి 3:4-6; తీతుకు 2:14; 1 పేతురు 1:19; 

నిరగ్మకాండము 30:12; మతత్యి 16:13; మతత్యి 20:26; మారుక్ 14:24; గలతీయులకు 1:4; 

ఫిలిపీప్యులకు 2:7; 1 తిమోతి 2:6; 1 పేతురు 4:10;  

వచనము 49 

అపుప్డు యేసు నిలిచి వానిని పిలువుడని చెపప్గా వారా గుర్డిడ్వానిని పిలిచి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనుము, 

ఆయన నినున్ పిలుచుచునాన్డు, లెమమ్ని వానితో చెపిప్రి. 

మతత్యి 20:29-34; లూకా 18:35-43; లూకా 16:20; లూకా 16:22; యోహాను 9:8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:3; 2 సమూయేలు 20:13; మతత్యి 9:27; 

మతత్యి 20:30; లూకా 16:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:6;  

వచనము 50 

అంతట వాడు బటట్ను పారవేసి, దిగుగ్న లేచి యేసునొదద్కు వచెచ్ను. 

మతత్యి 2:23; మతత్యి 21:11; మతత్యి 26:71; లూకా 4:16; లూకా 18:36; లూకా 18:37; 

యోహాను 1:46; యోహాను 7:41; యోహాను 7:52; యోహాను 19:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

6:14; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; యెషయా 11:1; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 23:6; 

మతత్యి 1:1; మతత్యి 9:27; మతత్యి 12:23; మతత్యి 15:22; మతత్యి 20:30; మతత్యి 

21:9; మతత్యి 22:42-45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:23; 

రోమీయులకు 1:3; రోమీయులకు 1:4; పర్కటన 22:16; మతత్యి 15:23; మారుక్ 14:67; లూకా 

18:5; లూకా 18:35; యోహాను 4:47;  

వచనము 51 

యేసు నేను నీకేమి చేయగోరుచునాన్వని వానినడుగగా, ఆ గుర్డిడ్వాడు బోధకుడా, నాకు దృషిట్ 

కలుగజేయుమని ఆయనతో అనెను. 

మారుక్ 5:35; మతత్యి 19:13; మతత్యి 20:31; లూకా 18:39; మారుక్ 7:26-29; 

ఆదికాండము 32:24-28; యిరిమ్యా 29:13; మతత్యి 15:23-28; లూకా 11:5-10; లూకా 
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18:1-8; ఎఫెసీయులకు 6:18; హెబీర్యులకు 5:7; కీరత్నలు 62:12; మతత్యి 9:27; మారుక్ 

10:13; లూకా 18:5; లూకా 18:40;  

వచనము 52 

అందుకు యేసు నీవు వెళుల్ము; నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరచెనని చెపెప్ను. వెంటనే వాడు తోర్వను 

ఆయనవెంట చూపుపొంది వెళె ల్ను. 

కీరత్నలు 86:15; కీరత్నలు 145:8; మతత్యి 20:32-34; లూకా 18:40; హెబీర్యులకు 2:17; 

హెబీర్యులకు 4:15; యోహాను 11:28; లూకా 9:41; 2 కొరిందీయులకు 13:11;  
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వచనము 1 

వారు యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవలకొండ దగగ్రనునన్ బేతప్గే బేతనియ అను గార్మములకు 

వచిచ్నపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని చూచి 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7-9; హెబీర్యులకు 12:1;  

వచనము 2 

మీ యెదుటనునన్ గార్మమునకు వెళుల్డి; అందులో మీరు పర్వేశింపగానే కటట్బడియునన్ యొక 

గాడిదపిలల్ కనబడును; దానిమీద ఏ మనుషుయ్డును ఎపుప్డును కూరుచ్ండలేదు; దానిని విపిప్, 

తోలుకొని రండి. 

మారుక్ 10:36; 2 దినవృతాత్ంతములు 1:7; మతత్యి 6:8; మతత్యి 7:7; లూకా 18:41-43; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:6; నెహెమాయ్ 2:4; మతత్యి 20:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:21; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 23:19;  

వచనము 3 

ఎవడైనను మీరెందుకు ఈలాగు చేయుచునాన్రని మిముమ్నడిగినయెడల అది పర్భువునకు 

కావలసియునన్దని చెపుప్డి. తక్షణమే అతడు దానిని ఇకక్డికితోలి పంపునని చెపిప్ వారిని పంపెను. 

మారుక్ 5:34; మతత్యి 9:22; మతత్యి 9:28-30; మతత్యి 15:28; లూకా 7:50; లూకా 9:48; 

మారుక్ 8:25; కీరత్నలు 33:9; కీరత్నలు 146:8; యెషయా 29:18; యెషయా 29:19; యెషయా 

35:5; యెషయా 42:16-18; మతత్యి 11:5; మతత్యి 12:22; మతత్యి 21:14; యోహాను 

9:5-7; యోహాను 9:32; యోహాను 9:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 26:18; మారుక్ 1:31; లూకా 

8:2; లూకా 8:3; మతత్యి 9:29; లూకా 17:19; యోహాను 5:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:9;  

వచనము 4 

వారు వెళల్గా వీధిలో ఇంటిబయట తలవాకిట కటట్బడియునన్ గాడిదపిలల్ యొకటి వారికి కనబడెను; 

దానిని విపుప్చుండగా,  
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మతత్యి 21:1-11; లూకా 19:29-40; యోహాను 12:14-19; మారుక్ 13:3; 2 సమూయేలు 

15:30; జెకరాయ్ 14:4; మతత్యి 24:3; మతత్యి 26:30; యోహాను 8:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

1:12; మారుక్ 6:7; మారుక్ 14:13; లూకా 24:50; యోహాను 11:1;  

వచనము 5 

అకక్డ నిలిచియునన్వారిలో కొందరు మీరేమి చేయుచునాన్రు? గాడిదపిలల్ను ఎందుకు విపుప్చునాన్రని 

వారినడిగిరి. 

మతత్యి 21:2; మతత్యి 21:3; లూకా 19:30; లూకా 19:31; 1 సమూయేలు 9:15; యిరిమ్యా 

32:7; మారుక్ 14:13; యోహాను 2:7;  

వచనము 6 

అందుకు శిషుయ్లు, యేసు ఆజాఞ్పించినటుట్ వారితో చెపప్గా వారు పోనిచిచ్రి. 

కీరత్నలు 24:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:25; 2 

కొరిందీయులకు 8:9; హెబీర్యులకు 2:7-9; మారుక్ 14:15; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:12-18; 

కీరత్నలు 110:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:24; కీరత్నలు 97:5; మతత్యి 21:2; మారుక్ 14:13; 

మారుక్ 14:14; లూకా 19:31; యోహాను 21:7;  

వచనము 7 

వారు ఆ గాడిదపిలల్ను యేసునొదద్కు తోలుకొని వచిచ్, తమ బటట్లు దానిపై వేయగా ఆయన దానిమీద 

కూరుచ్ండెను. 

మతత్యి 21:6; మతత్యి 21:7; మతత్యి 26:19; లూకా 19:32-34; యోహాను 2:5; 

హెబీర్యులకు 11:8; మతత్యి 21:5;  

వచనము 8 

అనేకులు తమ బటట్లను దారి పొడుగునను పరచిరి, కొందరు తాము పొలములలో నరికిన కొమమ్లను 

పరచిరి. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 9 

మరియు ముందు వెళుల్చుండినవారును వెనుక వచుచ్చుండినవారును జయము 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 10 

పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు సుత్తింపబడుగాక వచుచ్చునన్ మన తండిర్యైన దావీదు రాజయ్ము 

సుత్తింపబడుగాక సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి. 

జెకరాయ్ 9:9; మతత్యి 21:4; మతత్యి 21:5; లూకా 19:35; 2 రాజులు 9:13; మతత్యి 21:7; 

మతత్యి 21:8; లూకా 19:36; యోహాను 12:12-16;  

వచనము 11 

ఆయన యెరూషలేమునకు వచిచ్ దేవాలయములో పర్వేశించి, చుటుట్ సమసత్మును చూచి, 

సాయంకాలమైనందున పండెర్ండుమందితో కూడ బేతనియకు వెళె ల్ను. 

లేవీయకాండము 23:40; 2 రాజులు 9:13; లూకా 19:35; యోహాను 12:13;  

వచనము 12 

మరునాడు వారు బేతనియనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన ఆకలిగొని 

కీరత్నలు 118:25; కీరత్నలు 118:26; మతత్యి 21:9; మతత్యి 23:39; లూకా 19:37; లూకా 

19:38; యోహాను 12:13; యోహాను 19:15; 1 రాజులు 1:25; కీరత్నలు 145:11; యిరిమ్యా 

30:21; దానియేలు 2:4; జెకరాయ్ 9:9; మతత్యి 11:3; మారుక్ 15:12; లూకా 13:35; యోహాను 

6:15;  

వచనము 13 

ఆకులుగల ఒక అంజూరపు చెటుట్ను దూరమునుండి చూచి, దానిమీద ఏమైనను దొరకునేమో అని 

వచెచ్ను. దానియొదద్కు వచిచ్ చూడగా, ఆకులు తపప్ మరేమియు కనబడలేదు; ఏలయనగా అది 

అంజూరపు పండల్కాలము కాదు. 
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యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; యిరిమ్యా 33:15-17; యిరిమ్యా 33:26; యెహెజేక్లు 34:23; 

యెహెజేక్లు 34:24; యెహెజేక్లు 37:24; యెహెజేక్లు 37:25; హోషేయ 3:5; ఆమోసు 9:11; 

ఆమోసు 9:12; లూకా 1:31-33; కీరత్నలు 148:1; లూకా 2:14; లూకా 19:38-40; 1 రాజులు 

1:25; కీరత్నలు 97:1; కీరత్నలు 118:26; కీరత్నలు 145:11; యిరిమ్యా 30:21; దానియేలు 2:4; 

జెకరాయ్ 9:9; మతత్యి 6:10; మతత్యి 9:27; మతత్యి 12:28; మతత్యి 21:9; లూకా 1:69; 

లూకా 13:35;  

వచనము 14 

అందుకాయన ఇకమీదట ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని చెపెప్ను ? ఇది 

ఆయన శిషుయ్లు వినిరి. 

మలాకీ 3:1; మతత్యి 21:10-16; లూకా 19:41-45; యెహెజేక్లు 8:9; జెఫనాయ్ 1:12; మతత్యి 

21:17; లూకా 21:37; లూకా 21:38; యోహాను 8:1; యోహాను 8:2; మతత్యి 21:12; మారుక్ 

11:19; లూకా 22:39; యోహాను 12:1; యోహాను 18:2;  

వచనము 15 

వారు యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన దేవాలయములో పర్వేశించి, దేవాలయములో కర్య 

వికర్యములు చేయువారిని వెళల్గొటట్ నారంభించి, రూకలు మారుచ్వారి బలల్లను, గువవ్లముమ్వారి 

పీటలను పడదోర్సి 

మతత్యి 21:18-22; మతత్యి 4:2; లూకా 4:2; యోహాను 4:6; యోహాను 4:7; యోహాను 

4:31-33; యోహాను 19:28; హెబీర్యులకు 2:17; మతత్యి 26:6; లూకా 13:6; లూకా 

21:37; యోహాను 18:2;  

వచనము 16 

దేవాలయము గుండ ఏ పాతర్యైనను ఎవనిని తేనియయ్కుండెను. 
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మతత్యి 21:19; లూకా 13:6-9; రూతు 2:3; 1 సమూయేలు 6:9; లూకా 10:31; లూకా 12:6; 

లూకా 12:7; యెషయా 5:7; పరమగీతము 6:11; యెషయా 5:2; మతత్యి 21:18; యోహాను 

14:12;  

వచనము 17 

మరియు ఆయన బోధించుచు నా మందిరము సమసత్మైన అనయ్జనులకు పార్రథ్నమందిరమనబడును 

అని వార్యబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను. 

మారుక్ 11:20; మారుక్ 11:21; యెషయా 5:5; యెషయా 5:6; మతత్యి 3:10; మతత్యి 7:19; 

మతత్యి 12:33-35; మతత్యి 21:19; మతత్యి 21:33; మతత్యి 21:44; యోహాను 15:6; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:4-8; దివ్తీయోపదేశకాండము 11:26-31; 2 పేతురు 2:20; పర్కటన 

22:11; 2 రాజులు 2:24; హెబీర్యులకు 6:8;  

వచనము 18 

శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జనసమూహమంతయు ఆయన బోధకు బహుగా 

ఆశచ్రయ్పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని సమయము 

చూచుచుండిరి. 

మతత్యి 21:12-16; లూకా 19:45; యోహాను 2:13-17; దివ్తీయోపదేశకాండము 14:25; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 14:26; నెహెమాయ్ 13:8; కీరత్నలు 69:9; జెకరాయ్ 14:21; మారుక్ 

14:49; యోహాను 2:14;  

వచనము 19 

సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన పటట్ణములోనుండి బయలుదేరెను. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 20 

పొర్దుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపుచెటుట్ వేళుల్ మొదలుకొని యెండియుండుట 

చూచిరి. 
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1 రాజులు 8:41-48; యెషయా 56:7; యెషయా 60:7; లూకా 19:46; యిరిమ్యా 7:11; 

హోషేయ 12:7; యోహాను 2:16; కీరత్నలు 74:3; సామెతలు 29:24; యెషయా 1:23; యెషయా 

23:11; మతత్యి 21:13; యోహాను 10:10; రోమీయులకు 2:22; పర్కటన 18:15;  

వచనము 21 

అపుప్డు పేతురు ఆ సంగతి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని బోధకుడా, యిదిగో నీవు శపించిన 

అంజూరపుచెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో చెపెప్ను. 

మారుక్ 3:6; మారుక్ 12:12; మారుక్ 14:1; మారుక్ 14:2; యెషయా 49:7; మతత్యి 21:15; 

మతత్యి 21:38; మతత్యి 21:39; మతత్యి 21:45; మతత్యి 21:46; మతత్యి 26:3; మతత్యి 

26:4; లూకా 19:47; యోహాను 11:53-57; మారుక్ 11:32; మారుక్ 6:20; 1 రాజులు 

18:17; 1 రాజులు 18:18; 1 రాజులు 21:20; 1 రాజులు 22:8; 1 రాజులు 22:18; మతత్యి 

21:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:25; పర్కటన 11:5-10; మారుక్ 1:22; మతత్యి 7:28; 

లూకా 4:22; యోహాను 7:46; యోహాను 7:30;  

వచనము 22 

అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను మీరు దేవునియందు విశావ్సముంచుడి. 

మారుక్ 11:11; లూకా 21:37; యోహాను 12:36; మతత్యి 21:17; లూకా 22:39;  

వచనము 23 

ఎవడైనను ఈ కొండను చూచి నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో పడవేయబడుమని చెపిప్, తన మనసుస్లో 

సందేహింపక తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల వాడు చెపిప్నది జరుగునని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

మారుక్ 11:14; యోబు 18:16; యోబు 18:17; యోబు 20:5-7; యెషయా 5:4; యెషయా 

40:24; మతత్యి 13:6; మతత్యి 15:13; మతత్యి 21:19; మతత్యి 21:20; యోహాను 15:6; 

హెబీర్యులకు 6:8; యూదా 1:12; యోబు 8:17; యెహెజేక్లు 17:10;  

వచనము 24 
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అందుచేత పార్రథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను పొందియునాన్మని నముమ్డి; 

అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

సామెతలు 3:33; జెకరాయ్ 5:3; జెకరాయ్ 5:4; మతత్యి 25:41; 1 కొరిందీయులకు 16:22; 2 

రాజులు 2:24; మలాకీ 4:6; మతత్యి 21:20; మారుక్ 11:14; హెబీర్యులకు 6:8;  

వచనము 25 

మీకు ఒకనిమీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు నిలువబడి పార్రథ్న చేయునపుప్డెలల్ను 

వాని క్షమించుడి. 

మారుక్ 9:23; 2 దినవృతాత్ంతములు 20:20; కీరత్నలు 62:8; యెషయా 7:9; యోహాను 14:1; 

తీతుకు 1:1; కొలొసస్యులకు 2:12; సంఖాయ్కాండము 20:8; యెహోషువ 10:14; 2 రాజులు 

2:10; మతత్యి 14:29; మతత్యి 21:21; లూకా 8:50; లూకా 17:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

3:16; 1 కొరిందీయులకు 12:9; 1 కొరిందీయులకు 13:2; యాకోబు 1:6; యాకోబు 5:15;  

వచనము 26 

అపుప్డు పరలోకమందునన్ మీ తండిర్యు మీ పాపములు క్షమించును. 

మతత్యి 17:20; మతత్యి 21:21; లూకా 17:6; 1 కొరిందీయులకు 13:2; మతత్యి 14:13; 

రోమీయులకు 4:18-25; హెబీర్యులకు 11:17-19; యాకోబు 1:5; యాకోబు 1:6; కీరత్నలు 

37:4; యోహాను 14:13; యోహాను 15:7; జెకరాయ్ 14:4; మతత్యి 5:18; మతత్యి 14:29; 

మతత్యి 14:31; మారుక్ 9:18; మారుక్ 9:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16; 1 కొరిందీయులకు 

12:9; 1 తిమోతి 2:8; హెబీర్యులకు 10:22; పర్కటన 8:8;  

వచనము 27 

వారు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచిచ్రి. ఆయన దేవాలయములో తిరుగుచుండగా 

పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును పెదద్లును ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 7:7-11; మతత్యి 18:19; మతత్యి 21:22; లూకా 11:9-13; లూకా 18:1-8; 

యోహాను 14:13; యోహాను 15:7; యోహాను 16:23-27; యాకోబు 1:5; యాకోబు 1:6; 
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యాకోబు 5:15-18; 1 యోహాను 3:22; 1 యోహాను 5:14; 1 యోహాను 5:15; 1 రాజులు 

3:5; యెషయా 45:11; యెషయా 65:24; 1 కొరిందీయులకు 14:13; 2 కొరిందీయులకు 6:13; 

1 తిమోతి 2:8; హెబీర్యులకు 10:22;  

వచనము 28 

నీవు ఏ అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్వు? వీటిని చేయుటకు ఈ యధికారము 

నీకెవడిచెచ్నని అడిగిరి. 

జెకరాయ్ 3:1; లూకా 18:11; పర్కటన 11:4; మతత్యి 6:12; మతత్యి 6:14; మతత్యి 6:15; 

మతత్యి 18:23-35; లూకా 6:37; ఎఫెసీయులకు 4:32; కొలొసస్యులకు 3:13; యాకోబు 

2:13; మతత్యి 5:7; మతత్యి 18:22; 1 తిమోతి 2:8; ఫిలేమోనుకు 1:12;  

వచనము 29 

అందుకు యేసు నేనును మిముమ్ను ఒక మాట అడిగెదను, నాకుతత్రమియుయ్డి, అపుప్డు నేను ఏ 

అధికారమువలన వీటిని చేయుచునాన్నో అది మీతో చెపుప్దును. 

మతత్యి 6:12; మతత్యి 6:14; మతత్యి 18:22; మతత్యి 18:35; లూకా 6:37; ఎఫెసీయులకు 

4:32;  

వచనము 30 

యోహాను ఇచిచ్న బాపిత్సమ్ము పరలోకమునుండి కలిగినదా మనుషుయ్లనుండి కలిగినదా? నాకు 

ఉతత్రమియుయ్డని చెపెప్ను. 

మలాకీ 3:1; మతత్యి 21:23-27; లూకా 20:1-8; యోహాను 10:23; యోహాను 18:20; మారుక్ 

14:1; కీరత్నలు 2:1-5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5-8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 4:28; మతత్యి 21:25; మారుక్ 12:35; మారుక్ 14:49; లూకా 19:47; యోహాను 

2:18;  

వచనము 31 
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అందుకు వారు మనము పరలోకమునుండి కలిగినదని చెపిప్నయెడల, ఆయన ఆలాగైతే మీరు 

ఎందుకతని నమమ్లేదని అడుగును;  

నిరగ్మకాండము 2:14; సంఖాయ్కాండము 16:3; సంఖాయ్కాండము 16:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

7:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:51; మతత్యి 21:23; మారుక్ 9:14; లూకా 20:2; యోహాను 

2:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:7;  

వచనము 32 

మనుషుయ్లవలన కలిగినదని చెపుప్దుమా అని తమలోతాము ఆలోచించుకొనిరి గాని, అందరు 

యోహాను నిజముగా పర్వకత్యని యెంచిరి 

యెషయా 52:13; మతత్యి 21:24; లూకా 20:3-8; కీరత్నలు 22:7;  

వచనము 33 

గనుక పర్జలకు భయపడి ఆ సంగతి మాకు తెలియదని యేసునకు ఉతత్రమిచిచ్రి. అందుకు యేసు ఏ 

అధికారమువలన ఈ కారయ్ములు చేయుచునాన్నో అదియు నేను మీతో చెపప్ననెను. 

మారుక్ 1:1-11; మారుక్ 9:13; మతత్యి 3:1-17; లూకా 3:1-20; యోహాను 1:6-8; యోహాను 

1:15-36; యోహాను 3:25-36; మతత్యి 14:5; మతత్యి 17:12; యోహాను 3:27;  
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వచనము 1 

ఆయన ఉపమానరీతిగా వారికి బోధింప నారంభించెను; ఎటల్నగాఒక మనుషుయ్డు దార్క్షతోట నాటించి, 

దానిచుటుట్ కంచెవేయించి, దార్క్షలతొటిట్ తొలిపించి గోపురము కటిట్ంచి, కాపులకు దానిని గుతత్కిచిచ్ 

దేశాంతరము పోయెను. 

మతత్యి 11:7-14; మతత్యి 21:25-27; మతత్యి 21:31; మతత్యి 21:32; యోహాను 1:15; 

యోహాను 1:29; యోహాను 1:34; యోహాను 1:36; యోహాను 3:29-36; యోహాను 3:27; 

యోహాను 8:46;  

వచనము 2 

పంటకాలమందు ఆ కాపులనుండి దార్క్షతోట పండల్లో తన భాగము తీసికొనివచుచ్టకు, 

కాపులయొదద్కు అతడు ఒక దాసుని పంపగా 

మారుక్ 6:20; మారుక్ 12:12; మతత్యి 14:5; మతత్యి 21:46; లూకా 20:19; లూకా 22:2; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:26; మతత్యి 3:5; మతత్యి 3:6; మతత్యి 21:31; మతత్యి 21:32; 

లూకా 7:26-29; లూకా 20:6-8; యోహాను 10:41; మతత్యి 21:26; మారుక్ 11:18; మారుక్ 

14:2; లూకా 1:76;  

వచనము 3 

వారు వాని పటుట్కొని కొటిట్, వటిట్చేతులతో పంపివేసిరి. 

యెషయా 1:3; యెషయా 6:9; యెషయా 6:10; యెషయా 29:9-14; యెషయా 42:19; 

యెషయా 42:20; యెషయా 56:10; యిరిమ్యా 8:7-9; హోషేయ 4:6; మలాకీ 2:7; మలాకీ 

2:8; మతత్యి 15:14; మతత్యి 23:16-26; యోహాను 3:10; రోమీయులకు 1:18-22; 

రోమీయులకు 1:28; 2 కొరిందీయులకు 3:15; 2 కొరిందీయులకు 4:3; 2 కొరిందీయులకు 4:4; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:10-12; యోబు 5:13; సామెతలు 26:4; సామెతలు 26:5; మతత్యి 

16:4; మతత్యి 21:27; లూకా 10:21; లూకా 10:22; లూకా 20:7; లూకా 20:8; లూకా 

22:66-69; యోహాను 9:27;  
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వచనము 4 

మరల అతడు మరియొక దాసుని వారియొదద్కు పంపగా, వారు వాని తల గాయముచేసి 

అవమానపరచిరి. 

మారుక్ 4:2; మారుక్ 4:11-13; మారుక్ 4:33; మారుక్ 4:34; యెహెజేక్లు 20:49; మతత్యి 

13:10-15; మతత్యి 13:34; మతత్యి 13:35; మతత్యి 21:28-33; మతత్యి 22:1-14; లూకా 

8:10; లూకా 22:9; మతత్యి 21:33-40; లూకా 20:9-15; కీరత్నలు 80:8-16; యెషయా 

5:1-4; యిరిమ్యా 2:21; లూకా 13:6-9; యోహాను 15:1-8; రోమీయులకు 11:17-24; 

నెహెమాయ్ 9:13; నెహెమాయ్ 9:14; కీరత్నలు 78:68; కీరత్నలు 78:69; కీరత్నలు 147:19; కీరత్నలు 

147:20; యెహెజేక్లు 20:11; యెహెజేక్లు 20:12; యెహెజేక్లు 20:18-20; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:47; రోమీయులకు 

3:1; రోమీయులకు 3:2; రోమీయులకు 9:4; రోమీయులకు 9:5; పరమగీతము 8:11; 

పరమగీతము 8:12; యెషయా 7:23; మారుక్ 13:34; మతత్యి 25:14; లూకా 15:13; లూకా 

19:12; 1 రాజులు 20:39; కీరత్నలు 80:15; యెహెజేక్లు 15:2; మీకా 4:8;  

వచనము 5 

అతడు మరియొకని పంపగా వానిని చంపిరి. అతడింక అనేకులను పంపగా, వారు కొందరిని కొటిట్రి, 

కొందరిని చంపిరి. 

కీరత్నలు 1:3; మతత్యి 21:34; లూకా 20:10; నాయ్యాధిపతులు 6:8-10; 2 రాజులు 17:13; 2 

దినవృతాత్ంతములు 36:15; ఎజార్ 9:11; యిరిమ్యా 25:4; యిరిమ్యా 25:5; యిరిమ్యా 35:15; 

యిరిమ్యా 44:4; మీకా 7:1; జెకరాయ్ 1:3-6; జెకరాయ్ 7:7; లూకా 12:48; యోహాను 15:1-8; 

హెబీర్యులకు 1:1; యెషయా 5:2; యిరిమ్యా 2:30; యెహెజేక్లు 2:3;  

వచనము 6 

ఇంకను అతనికి పిర్య కుమారుడు ఒకడుండెను గనుక వారు తన కుమారుని సనామ్నించెదరనుకొని 

తుదకు వారియొదద్కు అతనిని పంపెను. 
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1 రాజులు 18:4; 1 రాజులు 18:13; 1 రాజులు 19:10; 1 రాజులు 19:14; 1 రాజులు 

22:27; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:10; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:19-21; 2 దినవృతాత్ంతములు 

36:16; నెహెమాయ్ 9:26; యిరిమ్యా 2:30; యిరిమ్యా 20:2; యిరిమ్యా 26:20-24; యిరిమ్యా 

29:26; యిరిమ్యా 37:15; యిరిమ్యా 37:16; యిరిమ్యా 38:4-6; మతత్యి 23:34-37; లూకా 

11:47-51; లూకా 13:33; లూకా 13:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; 1 దెసస్లోనీకయులకు 

2:15; హెబీర్యులకు 11:36; హెబీర్యులకు 11:37; యిరిమ్యా 44:4; యిరిమ్యా 44:5; 

యిరిమ్యా 44:16; దానియేలు 9:10; దానియేలు 9:11; జెకరాయ్ 7:9-13; లూకా 20:10-12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:16; మతత్యి 23:37;  

వచనము 7 

అయితే ఆ కాపులు ఇతడు వారసుడు; ఇతని చంపుదము రండి, అపుప్డు సావ్సథ్య్ము మనదగునని 

తమలోతాము చెపుప్కొని 

1 దినవృతాత్ంతములు 19:4; కీరత్నలు 68:21;  

వచనము 8 

అతనిని పటుట్కొని చంపి, దార్క్షతోట వెలుపల పారవేసిరి. 

మారుక్ 9:13; నెహెమాయ్ 9:30; యిరిమ్యా 7:25-28; మతత్యి 5:12; మతత్యి 21:35; మతత్యి 

21:36; మతత్యి 22:6; మతత్యి 23:37; లూకా 6:22; లూకా 6:23; లూకా 6:36; మతత్యి 

22:18;  

వచనము 9 

కావున ఆ దార్క్షతోట యజమానుడేమి చేయును? అతడు వచిచ్, ఆ కాపులను సంహరించి, యితరులకు 

ఆ దార్క్షతోట ఇచుచ్ను గదా. మరియు 

కీరత్నలు 2:7; మతత్యి 1:23; మతత్యి 11:27; మతత్యి 26:63; యోహాను 1:14; యోహాను 

1:18; యోహాను 1:34; యోహాను 1:49; యోహాను 3:16-18; 1 యోహాను 4:9; 1 యోహాను 

5:11; 1 యోహాను 5:12; మారుక్ 1:11; మారుక్ 9:7; ఆదికాండము 22:2; ఆదికాండము 
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22:12; ఆదికాండము 37:3; ఆదికాండము 37:11-13; ఆదికాండము 44:20; యెషయా 42:1; 

మతత్యి 3:17; మతత్యి 17:5; లూకా 3:22; లూకా 9:35; యోహాను 3:35; హెబీర్యులకు 1:1; 

హెబీర్యులకు 1:2; కీరత్నలు 2:12; యోహాను 5:23; హెబీర్యులకు 1:6; పర్కటన 5:9-13; 

మతత్యి 21:37; లూకా 20:15;  

వచనము 10 

ఇలుల్ కటుట్వారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను 

మారుక్ 12:12; ఆదికాండము 3:15; ఆదికాండము 37:20; కీరత్నలు 2:2; కీరత్నలు 2:3; కీరత్నలు 

22:12-15; యెషయా 49:7; యెషయా 53:7; యెషయా 53:8; మతత్యి 2:3-13; మతత్యి 

2:16; యోహాను 11:47-50; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:28; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28; 

ఆదికాండము 37:18; మతత్యి 21:38;  

వచనము 11 

ఇది పర్భువువలననే కలిగెను ఇది మన కనున్లకు ఆశచ్రయ్ము అను లేఖనము మీరు చదువలేదా? అని 

అడుగగా 

మతత్యి 21:33; మతత్యి 21:39; లూకా 20:15; హెబీర్యులకు 13:11-13; హోషేయ 4:6; 

మతత్యి 21:38;  

వచనము 12 

తముమ్నుగూరిచ్ ఆ ఉపమానము చెపెప్నని వారు గర్హించి ఆయనను పటుట్కొనుటకు సమయము 

చూచుచుండిరి గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను విడిచిపోయిరి. 

మతత్యి 21:40; మతత్యి 21:41; లేవీయకాండము 26:15-18; లేవీయకాండము 26:23; 

లేవీయకాండము 2 6 : 2 4 ; లేవీయకాండము 2 6 : 2 7 ; లేవీయకాండము 2 6 : 2 8 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:26; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:27; దివ్తీయోపదేశకాండము 

28:15-68; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:61; యెహోషువ 23:15; సామెతలు 1:24-31; 
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యెషయా 5:5-7; దానియేలు 9:26; దానియేలు 9:27; జెకరాయ్ 13:7-9; మతత్యి 3:9-12; 

మతత్యి 12:45; మతత్యి 22:7; మతత్యి 23:34-38; లూకా 19:27; లూకా 19:41-44; లూకా 

20:15; లూకా 20:16; యెషయా 29:17; యెషయా 32:15; యెషయా 32:16; యెషయా 

65:15; యిరిమ్యా 17:3; మలాకీ 1:11; మతత్యి 8:11-13; మతత్యి 21:43; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:46-48; అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:23-28; రోమీయులకు 9:30-33; 

రోమీయులకు 10:20; రోమీయులకు 10:21; రోమీయులకు 11:1-12; యెషయా 5:3; హోషేయ 

4:6; మతత్యి 13:12; పర్కటన 2:5;  

వచనము 13 

వారు మాటలలో ఆయనను చికుక్పరచవలెనని, పరిసయుయ్లను హేరోదీయులను కొందరిని 

ఆయనయొదద్కు పంపిరి. 

మారుక్ 12:26; మారుక్ 2:25; మారుక్ 13:14; మతత్యి 12:3; మతత్యి 19:4; మతత్యి 21:16; 

మతత్యి 22:31; లూకా 6:3; కీరత్నలు 118:22; కీరత్నలు 118:23; యెషయా 28:16; మతత్యి 

21:42; లూకా 20:17; లూకా 20:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:12; రోమీయులకు 9:33; ఎఫెసీయులకు 2:20-22; 1 పేతురు 2:7; 1 పేతురు 2:8; 

ఆదికాండము 49:24; జెకరాయ్ 4:7; మారుక్ 8:31; లూకా 17:25; యోహాను 5:39; యోహాను 

12:48; రోమీయులకు 4:3; యాకోబు 2:23; 1 పేతురు 2:4; 1 పేతురు 2:6;  

వచనము 14 

వారు వచిచ్ బోధకుడా, నీవు సతయ్వంతుడవు; నీవు ఎవనిని లక్షయ్పెటట్నివాడవని మేమెరుగుదుము; నీవు 

మోమోటము లేనివాడవై దేవుని మారగ్ము సతయ్ముగా బోధించువాడవు. కైసరుకు పనిన్చుచ్ట నాయ్యమా 

కాదా? 

సంఖాయ్కాండము 23:23; హబకూక్కు 1:5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:32-36; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:12-16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:40; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 13:41; ఎఫెసీయులకు 3:8-11; కొలొసస్యులకు 1:27; 1 తిమోతి 3:16; 
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ఆదికాండము 24:50; కీరత్నలు 118:22; మతత్యి 21:42; ఎఫెసీయులకు 2:20; 1 పేతురు 2:4; 

1 పేతురు 2:7;  

వచనము 15 

ఇచెచ్దమా ఇయయ్కుందుమా? అని ఆయన నడిగిరి. ఆయన వారి వేషధారణను ఎరిగి మీరు ననున్ 

ఎందుకు శోధించుచునాన్రు? ఒక దేనారము నాయొదద్కు తెచిచ్ చూపుడని వారితో చెపెప్ను. 

మారుక్ 11:18; మారుక్ 11:32; మతత్యి 21:26; మతత్యి 21:45; మతత్యి 21:46; లూకా 

20:6; లూకా 20:19; యోహాను 7:25; యోహాను 7:30; యోహాను 7:44; 2 సమూయేలు 

12:7-15; 1 రాజులు 20:38-41; 1 రాజులు 21:17-27; సంఖాయ్కాండము 23:7; 1 రాజులు 

21:20; యిరిమ్యా 12:6; యెహెజేక్లు 24:3; మీకా 2:4; జెఫనాయ్ 2:5; మతత్యి 13:3; మారుక్ 

12:7; లూకా 19:47;  

వచనము 16 

వారు తెచిచ్రి, ఆయన ఈ రూపమును, పై వార్తయు, ఎవరివని వారినడుగగా వారు కైసరువి అనిరి. 

కీరత్నలు 38:12; కీరత్నలు 56:5; కీరత్నలు 56:6; కీరత్నలు 140:5; యెషయా 29:21; యిరిమ్యా 

18:18; మతత్యి 22:15; మతత్యి 22:16; లూకా 11:54; లూకా 20:20-26; మారుక్ 3:6; 

మారుక్ 8:15; మతత్యి 16:6; యిరిమ్యా 42:3; మతత్యి 3:7; మతత్యి 19:3;  

వచనము 17 

అందుకు యేసు కైసరువి కైసరునకును దేవునివి దేవునికిని చెలిల్ంచుడని వారితో చెపప్గా 

వారాయననుగూరిచ్ బహుగా ఆశచ్రయ్పడిరి. 

మారుక్ 14:45; కీరత్నలు 12:2-4; కీరత్నలు 55:21; కీరత్నలు 120:2; సామెతలు 26:23-26; 

యిరిమ్యా 42:2; యిరిమ్యా 42:3; యిరిమ్యా 42:20; యోహాను 7:18; 2 కొరిందీయులకు 2:2; 

2 కొరిందీయులకు 2:17; 2 కొరిందీయులకు 4:1; 2 కొరిందీయులకు 5:11; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 2:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:9; దివ్తీయోపదేశకాండము 33:10; 2 

దినవృతాత్ంతములు 18:13; యెషయా 50:7-9; యిరిమ్యా 15:19-21; యెహెజేక్లు 2:6; 
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యెహెజేక్లు 2:7; మీకా 3:8; 2 కొరిందీయులకు 5:16; గలతీయులకు 1:10; గలతీయులకు 2:6; 

గలతీయులకు 2:11-14; నిరగ్మకాండము 23:2-6; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:19; 2 

దినవృతాత్ంతములు 19:7; ఎజార్ 4:12; ఎజార్ 4:13; నెహెమాయ్ 9:37; మతత్యి 17:25-27; 

మతత్యి 22:17; లూకా 20:22; లూకా 23:2; రోమీయులకు 13:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 

1:17; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:17; సామెతలు 12:20; యెషయా 58:2; మలాకీ 2:6; 

మతత్యి 22:16; మారుక్ 9:14; మారుక్ 10:17; లూకా 20:21; యోహాను 3:2; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 16:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:25; 2 కొరిందీయులకు 6:8; 2 పేతురు 2:2;  

వచనము 18 

పునరుతాథ్నము లేదని చెపెప్డి సదూద్కయుయ్లు ఆయనయొదద్కు వచిచ్ 

మతత్యి 22:18; లూకా 20:23; యోహాను 2:24; యోహాను 2:25; యోహాను 21:17; 

హెబీర్యులకు 4:13; పర్కటన 2:23; మారుక్ 10:2; యెహెజేక్లు 17:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

5:9; 1 కొరిందీయులకు 10:9; మతత్యి 18:28; మతత్యి 9:4; మతత్యి 16:1; మతత్యి 19:3; 

మారుక్ 8:11; లూకా 20:20; 1 పేతురు 2:1;  

వచనము 19 

బోధకుడా, తన భారయ్ బర్దికియుండగా ఒకడు పిలల్లు లేక చనిపోయినయెడల వాని సహోదరుడు వాని 

భారయ్ను పెండిల్చేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయవలెనని మోషే మాకు 

వార్సియిచెచ్ను. 

మతత్యి 22:19-22; లూకా 20:24-26; 2 తిమోతి 2:19; పర్కటన 3:12;  

వచనము 20 

ఏడుగురు సహోదరులుండిరి. మొదటివాడు ఒక సతరీని పెండిల్చేసికొని సంతానములేక చనిపోయెను 

సామెతలు 24:21; మతత్యి 17:25-27; రోమీయులకు 13:7; 1 పేతురు 2:17; మారుక్ 12:30; 

సామెతలు 23:26; పర్సంగి 5:4; పర్సంగి 5:5; మలాకీ 1:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:19; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:20; రోమీయులకు 6:13; రోమీయులకు 12:1; 1 కొరిందీయులకు 
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6:19; 1 కొరిందీయులకు 6:20; 2 కొరిందీయులకు 5:14; 2 కొరిందీయులకు 5:15; యోబు 

5:12; యోబు 5:13; మతత్యి 22:22; మతత్యి 22:33; మతత్యి 22:46; 1 కొరిందీయులకు 

14:24; 1 కొరిందీయులకు 14:25; సామెతలు 24:26; మలాకీ 3:8; లూకా 20:25; లూకా 

23:2; తీతుకు 2:8; 1 పేతురు 2:13;  

వచనము 21 

గనుక రెండవవాడు ఆమెను పెండిల్ చేసికొనెను, వాడును సంతానము లేక చనిపోయెను; అటువలెనే 

మూడవవాడును చనిపోయెను. 

మతత్యి 22:23-33; లూకా 20:27-40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:6-9; 1 కొరిందీయులకు 15:13-18; 2 తిమోతి 2:18; 

సామెతలు 24:26; మతత్యి 3:7; మతత్యి 16:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:8;  

వచనము 22 

ఇటుల్ ఏడుగురును సంతానములేకయే చనిపోయిరి. అందరివెనుక ఆ సతరీయు చనిపోయెను. 

ఆదికాండము 38:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 25:5-10; రూతు 4:5; రూతు 1:11-13; 

ఆదికాండము 19:32; లేవీయకాండము 18:16; దివ్తీయోపదేశకాండము 31:9; మతత్యి 22:24; 

మతత్యి 22:25; లూకా 20:33;  

వచనము 23 

పునరుతాథ్నమందు వారిలో ఎవనికి ఆమె భారయ్గా ఉండును? ఆమె ఆ యేడుగురికిని భారయ్ ఆయెను 

గదా అని అడిగిరి. 

మతత్యి 22:25-28; లూకా 20:29-33; మారుక్ 2:25;  

వచనము 24 

అందుకు యేసు మీరు లేఖనములనుగాని దేవుని శకిత్నిగాని యెరుగకపోవుట వలననే 

పొరబడుచునాన్రు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 
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వచనము 25 

వారు మృతులలోనుండి లేచునపుప్డు పెండిల్ చేసికొనరు, పెండిల్కియయ్బడరు గాని పరలోకమందునన్ 

దూతలవలె నుందురు. 

ఈ వచనమునకు రిఫరెనస్ లు లేవు 

వచనము 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. 

కీరత్నలు 31:23;  

వచనము 27 

ఆయన సజీవుల దేవుడు గాని మృతుల దేవుడు కాడు. కావున మీరు బహుగా పొరబడుచునాన్రని 

వారితో చెపెప్ను. 

యెషయా 8:20; యిరిమ్యా 8:7-9; హోషేయ 6:6; హోషేయ 8:12; మతత్యి 22:29; యోహాను 

5:39; యోహాను 20:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:11; రోమీయులకు 15:4; 2 తిమోతి 

3:15-17; యోబు 19:25-27; యెషయా 25:8; యెషయా 26:19; యెహెజేక్లు 37:1-14; 

దానియేలు 12:2; హోషేయ 6:2; హోషేయ 13:14; మారుక్ 10:27; ఆదికాండము 18:14; 

యిరిమ్యా 32:17; లూకా 1:37; ఎఫెసీయులకు 1:19; ఫిలిపీప్యులకు 3:21; మతత్యి 22:30; 

మారుక్ 12:27; లూకా 20:35; 1 కొరిందీయులకు 15:43; 2 తిమోతి 3:16; యాకోబు 1:16;  

వచనము 28 

శాసుత్ర్లలో ఒకడు వచిచ్, వారు తరిక్ంచుట విని, ఆయన వారికి బాగుగా ఉతత్రమిచెచ్నని గర్హించి 

ఆజఞ్లనిన్టిలో పర్ధానమైనదేదని ఆయన నడిగెను. 
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మతత్యి 22:30; లూకా 20:35; లూకా 20:36; 1 కొరిందీయులకు 15:42-54; హెబీర్యులకు 

12:22; హెబీర్యులకు 12:23; 1 యోహాను 3:2; 1 కొరిందీయులకు 15:43; హెబీర్యులకు 

11:35;  

వచనము 29 

అందుకు యేసు పర్ధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇశార్యేలూ, వినుము; మన దేవుడైన పర్భువు అదివ్తీయ 

పర్భువు. 

మారుక్ 12:10; మతత్యి 22:31; మతత్యి 22:32; నిరగ్మకాండము 3:2-6; నిరగ్మకాండము 

3:16; లూకా 20:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:30-32; ఆదికాండము 17:7; ఆదికాండము 

17:8; ఆదికాండము 26:24; ఆదికాండము 28:13; ఆదికాండము 31:42; ఆదికాండము 32:9; 

ఆదికాండము 33:20; యెషయా 41:8-10; నిరగ్మకాండము 3:6; దివ్తీయోపదేశకాండము 

33:16; మతత్యి 9:13; మతత్యి 12:3; మతత్యి 19:4; మారుక్ 2:25; లూకా 6:3; 

హెబీర్యులకు 11:16;  

వచనము 30 

నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను, నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ పూరణ్వివేకముతోను, నీ పూరణ్బలముతోను, నీ 

దేవుడైన పర్భువును పేర్మింపవలెననునది పర్ధానమైన ఆజఞ్. 

రోమీయులకు 4:17; రోమీయులకు 14:9; హెబీర్యులకు 11:13-16; మారుక్ 12:24; సామెతలు 

19:27; హెబీర్యులకు 3:10; మతత్యి 22:32; లూకా 20:37; యాకోబు 1:16;  

వచనము 31 

రెండవది, నీవు నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెననునది రెండవ ఆజఞ్; వీటికంటె ముఖయ్మైన 

ఆజఞ్ మరేదియు లేదని అతనితో చెపెప్ను 

మతత్యి 22:34-40; మతత్యి 5:19; మతత్యి 19:18; మతత్యి 23:23; లూకా 11:42; మలాకీ 

4:4; మతత్యి 22:36; మారుక్ 10:19; లూకా 20:39; 1 తిమోతి 1:5; తీతుకు 2:8;  

వచనము 32 
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ఆ శాసిత్ బోధకుడా, బాగుగా చెపిప్తివి; ఆయన అదివ్తీయుడనియు, ఆయన తపప్ వేరొకడు లేడనియు 

నీవు చెపిప్న మాట సతయ్మే. 

మారుక్ 12:32; మారుక్ 12:33; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:4; దివ్తీయోపదేశకాండము 10:12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:6; సామెతలు 23:26; మతత్యి 10:37; లూకా 10:27; 1 తిమోతి 

1:5; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35; 1 రాజులు 3:3; నెహెమాయ్ 9:6; కీరత్నలు 86:10; కీరత్నలు 

119:96; మతత్యి 7:12; మతత్యి 22:37; 1 కొరిందీయులకు 8:4; 1 కొరిందీయులకు 13:13; 

1 తిమోతి 2:5; యాకోబు 2:19; 1 యోహాను 2:7; 1 యోహాను 4:21;  

వచనము 33 

పూరణ్హృదయముతోను, పూరణ్వివేకముతోను, పూరణ్బలముతోను, ఆయనను పేర్మించుటయు ఒకడు 

తనున్వలె తన పొరుగువాని పేర్మించుటయు సరావ్ంగహోమములనిన్టికంటెను బలులకంటెను 

అధికమని ఆయనతో చెపెప్ను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5; 1 రాజులు 3:3; నెహెమాయ్ 9:6; కీరత్నలు 103:1; యెషయా 56:6; 

మీకా 6:8; మతత్యి 22:37; మారుక్ 12:17; లూకా 10:27; రోమీయులకు 8:28;  

వచనము 34 

అతడు వివేకముగా నుతత్రమిచెచ్నని యేసు గర్హించి నీవు దేవుని రాజయ్మునకు దూరముగ లేవని 

అతనితో చెపెప్ను. ఆ తరువాత ఎవడును ఆయనను ఏ పర్శన్యు అడుగ తెగింపలేదు. 

లేవీయకాండము 19:13; మతత్యి 7:12; మతత్యి 19:18; మతత్యి 19:19; మతత్యి 22:39; 

లూకా 10:27; లూకా 10:36; లూకా 10:37; రోమీయులకు 13:8; రోమీయులకు 13:9; 1 

కొరిందీయులకు 13:4-8; గలతీయులకు 5:14; యాకోబు 2:8-13; 1 యోహాను 3:17-19; 1 

యోహాను 4:7; 1 యోహాను 4:8; 1 యోహాను 4:21; లేవీయకాండము 19:18; మతత్యి 5:43;  

వచనము 35 

ఒకపుప్డు యేసు దేవాలయములో బోధించుచుండగా కీర్సుత్, దావీదు కుమారుడని శాసుత్ర్లు 

చెపుప్చునాన్రేమి? 

Page  of 161 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:39; దివ్తీయోపదేశకాండము 5:7; దివ్తీయోపదేశకాండము 6:4; 

యెషయా 44:8; యెషయా 45:5; యెషయా 45:6; యెషయా 45:14; యెషయా 45:18; 

యెషయా 45:21; యెషయా 45:22; యెషయా 46:9; యిరిమ్యా 10:10-12; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:35; కీరత్నలు 85:9; సామెతలు 24:26; ఆమోసు 5:24; మతత్యి 

8:19; మారుక్ 12:29; తీతుకు 2:8;  

వచనము 36 

నేను నీ శతుర్వులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచువరకు నీవు నా కుడివైపున కూరుచ్ండుమని పర్భువు నా 

పర్భువుతో చెపెప్ను అని దావీదే పరిశుదాధ్తమ్వలన చెపెప్ను. 

1 సమూయేలు 15:22; కీరత్నలు 50:8-15; కీరత్నలు 50:23; సామెతలు 21:3; యెషయా 

1:11-17; యెషయా 58:5-7; యిరిమ్యా 7:21-23; హోషేయ 6:6; ఆమోసు 5:21-24; మీకా 

6:6-8; మతత్యి 9:13; మతత్యి 12:7; 1 కొరిందీయులకు 13:1-3; నిరగ్మకాండము 29:18; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 6:5; కీరత్నలు 51:17; కీరత్నలు 116:1; యిరిమ్యా 7:22; మతత్యి 

22:37; మారుక్ 12:29; లూకా 10:27; గలతీయులకు 5:14; హెబీర్యులకు 10:4;  

వచనము 37 

దావీదు ఆయనను పర్భువని చెపుప్చునాన్డే, ఆయన ఏలాగు అతని కుమారుడగునని అడిగెను. 

సామానయ్జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముతో వినుచుండిరి. 

మతత్యి 12:20; రోమీయులకు 3:20; రోమీయులకు 7:9; గలతీయులకు 2:19; యోబు 32:15; 

యోబు 32:16; మతత్యి 22:46; లూకా 20:40; రోమీయులకు 3:19; కొలొసస్యులకు 4:6; 

తీతుకు 1:9-11; లూకా 7:43; లూకా 10:27; లూకా 10:28; తీతుకు 2:8;  

వచనము 38 

మరియు ఆయన వారికి బోధించుచు నిటల్నెను శాసుత్ర్లనుగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. వారు నిలువుటంగీలు 

ధరించుకొని తిరుగుటను, సంతవీధులలో వందనములను 
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మారుక్ 11:27; లూకా 19:47; లూకా 20:1; లూకా 21:37; యోహాను 18:20; మతత్యి 

22:41; మతత్యి 22:42; లూకా 20:41-44; యోహాను 7:42; కీరత్నలు 110:1; మతత్యి 9:27; 

మతత్యి 26:55; మారుక్ 14:49;  

వచనము 39 

సమాజమందిరములలో అగర్పీఠములను, విందులలో అగర్సాథ్నములను కోరుచు 

2 సమూయేలు 23:2; నెహెమాయ్ 9:30; మతత్యి 22:43-45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 28:25; 2 తిమోతి 3:16; హెబీర్యులకు 3:7; హెబీర్యులకు 3:8; 

హెబీర్యులకు 4:7; 1 పేతురు 1:11; 2 పేతురు 1:21; కీరత్నలు 110:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:34-36; 1 కొరిందీయులకు 15:25; హెబీర్యులకు 1:13; హెబీర్యులకు 10:12; 

హెబీర్యులకు 10:13; దానియేలు 10:17; మతత్యి 10:20; లూకా 1:70; లూకా 20:42; 

యోహాను 14:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:30; కొలొసస్యులకు 3:1; 1 పేతురు 3:22;  

వచనము 40 

విధవరాండర్ యిండుల్ దిగమింగుచు, మాయవేషముగా దీరఘ్పార్రథ్నలు చేయుదురు. వీరు మరి 

విశేషముగా శిక్ష పొందుదురనెను. 

మతత్యి 1:23; రోమీయులకు 1:3; రోమీయులకు 1:4; రోమీయులకు 9:5; 1 తిమోతి 3:16; 

పర్కటన 22:16; మతత్యి 11:5; మతత్యి 11:25; మతత్యి 21:46; లూకా 19:48; లూకా 

21:38; యోహాను 7:46-49; యాకోబు 2:5; 1 రాజులు 22:28; నెహెమాయ్ 8:3; జెకరాయ్ 11:7; 

లూకా 8:40; లూకా 20:42; యాకోబు 1:19;  

వచనము 41 

ఆయన కానుకపెటెట్ యెదుట కూరుచ్ండి, జనసమూహము ఆ కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేయుట 

చూచుచుండెను. ధనవంతులైనవారనేకులు అందులో విశేషముగా సొముమ్ వేయుచుండిరి. 
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మారుక్ 4:2; మతత్యి 10:17; మతత్యి 23:1-7; లూకా 20:45-47; మతత్యి 6:5; లూకా 

11:43; లూకా 14:7-11; 3 యోహాను 1:9; మతత్యి 7:15; మతత్యి 23:2; మతత్యి 23:6; 

లూకా 20:46;  

వచనము 42 

ఒక బీద విధవరాలు వచిచ్ రెండు కాసులు వేయగా  

యాకోబు 2:2; యాకోబు 2:3; మతత్యి 6:2; మతత్యి 23:6; లూకా 11:43; లూకా 14:7; లూకా 

20:46;  

వచనము 43 

ఆయన తన శిషుయ్లను పిలిచి కానుకపెటెట్లో డబుబ్లు వేసిన వారందరికంటె ఈ బీద విధవరాలు 

ఎకుక్వ వేసెనని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. 

యెహెజేక్లు 22:25; మీకా 2:2; మీకా 3:1-4; మతత్యి 23:14; లూకా 20:47; 2 తిమోతి 3:6; 

మతత్యి 6:7; మతత్యి 11:22-24; మతత్యి 23:33; లూకా 12:47; లూకా 12:48; మీకా 2:9; 

మారుక్ 3:29; లూకా 5:33; రోమీయులకు 13:2; ఫిలిపీప్యులకు 1:18;  

వచనము 44 

వారందరు తమకు కలిగిన సమృదిధ్లోనుండి వేసిరి గాని, యీమె తన లేమిలో తనకు 

కలిగినదంతయు, అనగా తన జీవనమంతయు వేసెనని చెపెప్ను. 

మతత్యి 27:6; లూకా 21:2-4; యోహాను 8:20; మతత్యి 10:9; 2 రాజులు 12:9; 

నిరగ్మకాండము 35:5; నిరగ్మకాండము 35:22; దివ్తీయోపదేశకాండము 16:17; యెహోషువ 

6:19; 2 రాజులు 22:4; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:8; సామెతలు 19:22; మలాకీ 1:14; 

మతత్యి 25:23; లూకా 21:1; 1 కొరిందీయులకు 16:2;  
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www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 165 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

వచనము 1 

ఆయన దేవాలయములోనుండి వెళుల్చుండగా ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు బోధకుడా, యీ రాళేల్లాటివో 

యీ కటట్డములు ఏలాటివో చూడుమని ఆయనతో అనెను. 

2 రాజులు 22:4; పరమగీతము 8:1; మతత్యి 10:42; లూకా 12:59; లూకా 21:2; 2 

కొరిందీయులకు 8:2; 2 కొరిందీయులకు 8:12;  

వచనము 2 

అందుకు యేసు ఈ గొపప్ కటట్డములు చూచుచునాన్వే; రాతిమీదరాయి యొకటియైన ఇకక్డ 

నిలిచియుండకుండ పడదోర్యబడునని అతనితో చెపెప్ను. 

నిరగ్మకాండము 35:21-29; మతత్యి 10:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:29; 2 కొరిందీయులకు 

8:2; 2 కొరిందీయులకు 8:12; 2 కొరిందీయులకు 9:6-8; 1 రాజులు 17:15; మతత్యి 5:18; 

లూకా 21:3; యోహాను 8:20;  

వచనము 3 

ఆయన దేవాలయము ఎదుట ఒలీవల కొండమీద కూరుచ్ండియుండగా, పేతురు యాకోబు యోహాను 

అందెర్య అనువారు ఆయనను చూచి 

మారుక్ 14:8; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:2-17; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:10-14; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:5-10; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:7; 2 దినవృతాత్ంతములు 35:8; ఎజార్ 

2:68; ఎజార్ 2:69; నెహెమాయ్ 7:70-72; 2 కొరిందీయులకు 8:2; 2 కొరిందీయులకు 8:3; 

ఫిలిపీప్యులకు 4:10-17; దివ్తీయోపదేశకాండము 24:6; లూకా 8:43; లూకా 15:12; లూకా 

15:30; లూకా 21:2-4; 1 యోహాను 3:17; లూకా 21:3;  

వచనము 4 

ఇవి ఎపుప్డు జరుగును? ఇవనిన్యు నెరవేరబోవు కాలమునకు ఏ గురుతు కలుగును? అది మాతో 

చెపుప్మని ఆయనను ఏకాంతమందు అడుగగా 

Page  of 166 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

మతత్యి 24:1; మతత్యి 24:2; లూకా 21:5-7; యెహెజేక్లు 7:20-22; యెహెజేక్లు 8:6; 

యెహెజేక్లు 10:4; యెహెజేక్లు 10:19; యెహెజేక్లు 11:22; యెహెజేక్లు 11:23; మలాకీ 3:1; 

మలాకీ 3:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:13; ఎజార్ 5:8; యిరిమ్యా 51:61;  

వచనము 5 

యేసు వారితో ఇటుల్ చెపప్సాగెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపుచచ్కుండ చూచుకొనుడి.  

1 రాజులు 9:7; 1 రాజులు 9:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:21; 

యిరిమ్యా 26:18; మీకా 3:12; మతత్యి 24:2; లూకా 19:41-44; లూకా 21:6; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 6:14; పర్కటన 11:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 24:13; ఎజార్ 5:8; విలాపవాకయ్ములు 

4:1; దానియేలు 9:26; మతత్యి 24:1; లూకా 19:44; లూకా 21:5;  

వచనము 6 

అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేనే ఆయననని చెపిప్ అనేకులను మోసపుచెచ్దరు. 

మతత్యి 24:3; మారుక్ 1:16-19; మారుక్ 5:37; మారుక్ 9:2; మారుక్ 10:35; మారుక్ 14:33; 

యోహాను 1:40; యోహాను 1:41; మారుక్ 4:34; మతత్యి 13:10; మతత్యి 13:36; మతత్యి 

10:2; మారుక్ 11:1; లూకా 19:37; లూకా 21:7; లూకా 22:39; యోహాను 8:1;  

వచనము 7 

మీరు యుదధ్ములను గూరిచ్యు యుదధ్సమాచారములను గూరిచ్యు వినునపుప్డు కలవరపడకుడి; 

ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే రాదు. 

దానియేలు 12:6; దానియేలు 12:8; మతత్యి 24:3; లూకా 21:7; యోహాను 21:21; యోహాను 

21:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:7; మతత్యి 24:30; లూకా 

13:23;  

వచనము 8 

జనముమీదికి జనమును రాజయ్ముమీదికి రాజయ్మును లేచును, అకక్డకక్డ భూకంపములు కలుగును, 

కరవులు వచుచ్ను. ఇవే వేదనలకు పార్రంభము. 
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యిరిమ్యా 29:8; మతత్యి 24:4; మతత్యి 24:5; లూకా 21:8; 1 కొరిందీయులకు 15:33; 

ఎఫెసీయులకు 5:6; కొలొసస్యులకు 2:8; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:3; 1 యోహాను 4:1; పర్కటన 

20:7; పర్కటన 20:8; మారుక్ 13:9; మారుక్ 13:23; లూకా 13:23; 2 యోహాను 1:8;  

వచనము 9 

మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే జాగర్తత్పడుడి. వారు మిముమ్ను సభలకపప్గించెదరు; మిముమ్ను 

సమాజమందిరములలో కొటిట్ంచెదరు; మీరు వారికి సాకాష్య్రథ్మై అధిపతులయెదుటను 

రాజులయెదుటను నా నిమితత్ము నిలువబడెదరు. 

మారుక్ 13:22; యిరిమ్యా 14:14; యిరిమ్యా 23:21-25; యోహాను 5:43; 1 యోహాను 4:1; 

మారుక్ 13:22; మతత్యి 24:5; మతత్యి 24:11; మతత్యి 24:23; మతత్యి 24:24; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 5:36-39; యిరిమ్యా 29:8; యెహెజేక్లు 13:6; మతత్యి 24:4; లూకా 21:8; 1 

యోహాను 2:18; 2 యోహాను 1:8;  

వచనము 10 

సకల జనములకు సువారత్ ముందుగా పర్కటింపబడవలెను. 

కీరత్నలు 27:3; కీరత్నలు 46:1-3; కీరత్నలు 112:7; సామెతలు 3:25; యెషయా 8:12; యిరిమ్యా 

4:19-21; యిరిమ్యా 51:46; మతత్యి 24:6; మతత్యి 24:7; లూకా 21:9-11; యోహాను 

14:1; యోహాను 14:27; 2 సమూయేలు 14:14; మతత్యి 18:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:3; 

దానియేలు 9:26; ఓబధాయ్ 1:1; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:2;  

వచనము 11 

వారు మిముమ్ను అపప్గించుటకు కొనిపోవునపుప్డు మీరు ఏమి చెపుప్దుమా అని ముందుగా 

చింతింపకుడి, ఆ గడియలోనే మీకేది ఇయయ్బడునో అదే చెపుప్డి; చెపుప్వాడు పరిశుదాధ్తమ్యే గాని 

మీరు కారు. 

2 దినవృతాత్ంతములు 15:6; యెషయా 19:2; యిరిమ్యా 25:32; హగగ్యి 2:22; జెకరాయ్ 

14:13; పర్కటన 6:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:28; మతత్యి 24:8; కీరత్నలు 48:6; యెషయా 
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37:3; యిరిమ్యా 4:31; యిరిమ్యా 6:24; యిరిమ్యా 13:21; యిరిమ్యా 22:23; యిరిమ్యా 

49:24; యిరిమ్యా 50:43; మీకా 4:9; మీకా 4:10; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:3; యెషయా 

29:6; యిరిమ్యా 51:46; మతత్యి 24:6; లూకా 21:9; లూకా 21:10;  

వచనము 12 

సహోదరుడు సహోదరుని, తండిర్ కుమారుని, మరణమునకపప్గింతురు; కుమారులు తలిదండుర్లమీద 

లేచి వారిని చంపింతురు; 

మారుక్ 13:5; మతత్యి 10:17; మతత్యి 10:18; మతత్యి 23:34-37; మతత్యి 24:9; మతత్యి 

24:10; లూకా 21:16-18; యోహాను 15:20; యోహాను 16:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:1-21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:17-40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11-15; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:54-60; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:1-3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:1; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:14; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 12:1-3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:20-24; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 21:31-40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

22:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

23:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1-9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

26:32; 1 కొరిందీయులకు 4:9-13; 2 కొరిందీయులకు 11:23-27; ఫిలిపీప్యులకు 1:29; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 1:5; పర్కటన 1:9; పర్కటన 2:10; పర్కటన 2:13; పర్కటన 6:9-11; మతత్యి 

5:22; మారుక్ 1:44; మారుక్ 6:11; మతత్యి 10:18; లూకా 9:5; దానియేలు 3:13; మతత్యి 

5:11; మతత్యి 8:4; మతత్యి 24:21; మారుక్ 13:11; మారుక్ 13:23; లూకా 6:22; లూకా 

12:11; లూకా 21:12; లూకా 21:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

6:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:28; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

26:11; 2 కొరిందీయులకు 11:24; 1 తిమోతి 4:16; హెబీర్యులకు 3:12; 2 యోహాను 1:8;  

వచనము 13 
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నా నామము నిమితత్ము అందరిచేత మీరు దేవ్షింపబడుదురు; అంతమువరకు సహించినవాడే రక్షణ 

పొందును. 

మారుక్ 16:15; మతత్యి 24:14; మతత్యి 28:18; మతత్యి 28:19; రోమీయులకు 1:8; 

రోమీయులకు 10:18; రోమీయులకు 15:19; కొలొసస్యులకు 1:6; కొలొసస్యులకు 1:23; 

పర్కటన 14:6; సామెతలు 8:1; యెషయా 52:7; మతత్యి 26:13; తీతుకు 1:3;  

వచనము 14 

మరియు నాశకరమైన హేయవసుత్వు నిలువరాని సథ్లమందు నిలుచుట మీరు చూచునపుప్డు 

చదువువాడు గర్హించుగాక యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; 

మారుక్ 13:9; మతత్యి 10:17; మతత్యి 10:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13; నిరగ్మకాండము 

4:10-12; యిరిమ్యా 1:6-9; దానియేలు 3:16-18; మతత్యి 10:19; మతత్యి 10:20; లూకా 

12:11; లూకా 12:12; లూకా 21:14; లూకా 21:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:4; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 4:8-22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:10; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 6:15; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:55; యెషయా 50:4; యోహాను 3:27; 

ఎఫెసీయులకు 6:19; ఎఫెసీయులకు 6:20; యాకోబు 1:5; 2 సమూయేలు 23:2; 1 

కొరిందీయులకు 2:13; ఎఫెసీయులకు 3:5; 1 పేతురు 1:12; నిరగ్మకాండము 4:12; దానియేలు 

3:15; మతత్యి 6:25; యోహాను 14:26;  

వచనము 15 

మిదెద్మీద ఉండువాడు ఇంటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొనిపోవుటకై దిగి అందులో పర్వేశింపకూడదు; 

యెహెజేక్లు 38:21; మీకా 7:4-6; మతత్యి 10:21; మతత్యి 24:10; లూకా 12:52; లూకా 

12:53; లూకా 21:16; యిరిమ్యా 13:14; మతత్యి 10:17; మతత్యి 10:35; మతత్యి 13:21;  

వచనము 16 

పొలములో ఉండువాడు తన వసత్రము తీసికొనిపోవుటకు ఇంటిలోనికి తిరిగి రాకూడదు. 
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మతత్యి 5:11; మతత్యి 5:12; మతత్యి 24:9; లూకా 6:22; లూకా 21:17; యోహాను 15:18; 

యోహాను 15:19; యోహాను 17:14; 1 యోహాను 3:13; దానియేలు 12:12; మతత్యి 10:22; 

మతత్యి 24:13; రోమీయులకు 2:7; గలతీయులకు 6:9; హెబీర్యులకు 3:14; హెబీర్యులకు 

10:39; యాకోబు 1:12; పర్కటన 2:10; పర్కటన 3:10; యెహెజేక్లు 18:24; మతత్యి 10:21; 

మతత్యి 13:21; హెబీర్యులకు 11:27;  

వచనము 17 

అయోయ్, ఆ దినములలో గరిభ్ణులకును పాలిచుచ్వారికిని శర్మ. 

దానియేలు 8:13; దానియేలు 9:27; దానియేలు 12:11; మతత్యి 24:15-28; లూకా 

21:20-22; విలాపవాకయ్ములు 1:10; యెహెజేక్లు 44:9; మతత్యి 13:51; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:30; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:31; 1 కొరిందీయులకు 14:7; 1 కొరిందీయులకు 

14:8; 1 కొరిందీయులకు 14:20; పర్కటన 1:3; పర్కటన 13:18; లూకా 21:21-24; 

నిరగ్మకాండము 9:20; 1 సమూయేలు 20:38; సామెతలు 11:9; యిరిమ్యా 35:11; యిరిమ్యా 

44:29; దానియేలు 1:6; దానియేలు 8:15; దానియేలు 9:25; దానియేలు 11:31; జెకరాయ్ 14:2; 

మలాకీ 4:6; మతత్యి 23:38; మారుక్ 12:10; మారుక్ 14:52; లూకా 8:18; లూకా 17:31; 

లూకా 19:43; లూకా 21:7;  

వచనము 18 

అది చలికాలమందు సంభవింపకుండవలెనని పార్రిథ్ంచుడి. 

ఆదికాండము 19:15-17; ఆదికాండము 19:22; ఆదికాండము 19:26; యోబు 2:4; సామెతలు 

6:4; సామెతలు 6:5; సామెతలు 22:3; మతత్యి 24:16-18; లూకా 17:31-33; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 27:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:38; 

ఫిలిపీప్యులకు 3:7; ఫిలిపీప్యులకు 3:8; హెబీర్యులకు 11:7; మతత్యి 24:17; లూకా 21:21;  

వచనము 19 
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అవి శర్మగల దినములు; దేవుడు సృజించిన సృషాట్య్దినుండి ఇదివరకు అంత శర్మ కలుగలేదు, ఇక 

ఎనన్డును కలుగబోదు. 

మతత్యి 24:17;  

వచనము 20 

పర్భువు ఆ దినములను తకుక్వ చేయనియెడల ఏ శరీరియు తపిప్ంచుకొనకపోవును; 

ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, అనగా తాను ఏరప్రచుకొనినవారి నిమితత్ము ఆయన ఆ దినములను 

తకుక్వ చేసెను. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:56; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:57; విలాపవాకయ్ములు 2:19; 

విలాపవాకయ్ములు 2:20; విలాపవాకయ్ములు 4:3; విలాపవాకయ్ములు 4:4; విలాపవాకయ్ములు 

4:10; హోషేయ 9:14; హోషేయ 13:16; మతత్యి 24:19-21; లూకా 21:23; లూకా 23:29;  

వచనము 21 

కాగా ఇదిగో కీర్సుత్ ఇకక్డ నునాన్డు, అదిగో అకక్డ నునాన్డు అని యెవడైనను మీతో చెపిప్నయెడల 

నమమ్కుడి. 

మతత్యి 24:19;  

వచనము 22 

ఆ కాలమందు అబదధ్పు కీర్సుత్లును అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైనయెడల ఏరప్రచబడినవారిని 

మోసపుచుచ్టకై సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను అగపరచెదరు. 

దివ్తీయోపదేశకాండము 28:59; దివ్తీయోపదేశకాండము 29:22-28; యెషయా 65:12-15; 

విలాపవాకయ్ములు 1:12; విలాపవాకయ్ములు 2:13; విలాపవాకయ్ములు 4:6; దానియేలు 9:12; 

దానియేలు 9:26; దానియేలు 12:1; యోవేలు 2:2; మతత్యి 24:21; లూకా 21:22-24; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32; ఆదికాండము 1:1; యిరిమ్యా 30:7; జెకరాయ్ 14:2; 2 పేతురు 

3:4;  

వచనము 23 
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మీరు జాగర్తత్గా ఉండుడి; ఇదిగో సమసత్మును మీతో ముందుగా చెపిప్యునాన్ను. 

యెషయా 1:9; యెషయా 6:13; యెషయా 65:8; యెషయా 65:9; జెకరాయ్ 13:8; జెకరాయ్ 13:9; 

మతత్యి 24:22; రోమీయులకు 11:5-7; రోమీయులకు 11:23; రోమీయులకు 11:24; 

రోమీయులకు 11:28-32; దివ్తీయోపదేశకాండము 28:62; యెషయా 43:20; యెషయా 45:4; 

యెహెజేక్లు 14:22; యెహెజేక్లు 20:5; దానియేలు 2:30; మతత్యి 13:33; మతత్యి 19:25; 

మారుక్ 13:27; లూకా 21:22; కొలొసస్యులకు 3:12; 1 పేతురు 1:2; 1 పేతురు 4:18;  

వచనము 24 

ఆ దినములలో ఆ శర్మ తీరినతరువాత చీకటి సూరుయ్ని కముమ్ను, చందుర్డు తన కాంతిని ఇయయ్డు, 

ఆకాశమునుండి నక్షతర్ములు రాలును, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 13:1-3; మతత్యి 24:5; మతత్యి 24:23-25; లూకా 17:23; లూకా 

17:24; లూకా 21:8; యోహాను 5:43; లూకా 17:21; 1 యోహాను 2:18; 1 యోహాను 4:1;  

వచనము 25 

ఆకాశమందలి శకుత్లు కదలింపబడును. 

మారుక్ 13:6; మతత్యి 24:24; యోహాను 10:27; యోహాను 10:28; 2 దెసస్లోనీకయులకు 

2:8-14; 2 తిమోతి 2:19; 1 యోహాను 2:19; 1 యోహాను 2:26; పర్కటన 13:8; పర్కటన 

13:13; పర్కటన 13:14; పర్కటన 17:8; సామెతలు 11:9; యిరిమ్యా 29:8; యెహెజేక్లు 13:6; 

యెహెజేక్లు 13:23; మతత్యి 7:15; మతత్యి 24:4; మతత్యి 24:11; మతత్యి 26:39; మారుక్ 

13:27; ఎఫెసీయులకు 5:6; ఎఫెసీయులకు 6:11; కొలొసస్యులకు 2:4; కొలొసస్యులకు 3:12; 

2 దెసస్లోనీకయులకు 2:9; 1 పేతురు 1:2; 2 పేతురు 2:1; 2 పేతురు 2:2; 2 పేతురు 2:14; 2 

పేతురు 3:17; 1 యోహాను 2:18; పర్కటన 16:14;  

వచనము 26 

అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు మహా పర్భావముతోను మహిమతోను మేఘారూఢుడై వచుచ్ట చూచెదరు. 
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మారుక్ 13:5; మారుక్ 13:9; మారుక్ 13:33; మతత్యి 7:15; లూకా 21:8; లూకా 21:34; 2 

పేతురు 3:17; యెషయా 44:7; యెషయా 44:8; యోహాను 14:29; యోహాను 16:1-4; 

ఆదికాండము 41:25; సామెతలు 11:9; యిరిమ్యా 29:8; యెహెజేక్లు 13:6; లూకా 12:5; 

లూకా 17:34; యోహాను 16:4; హెబీర్యులకు 3:12; 2 యోహాను 1:8;  

వచనము 27 

అపుప్డాయన తన దూతలను పంపి, భూమయ్ంతము మొదలుకొని ఆకాశాంతము వరకు 

నలుదికుక్లనుండి తాను ఏరప్రచుకొనినవారిని పోగుచేయించును. 

యెషయా 13:10; యెషయా 24:20-23; యిరిమ్యా 4:23-25; యిరిమ్యా 4:28; యెహెజేక్లు 

32:7; దానియేలు 7:10; దానియేలు 12:1; యోవేలు 2:30; యోవేలు 2:31; ఆమోసు 5:20; 

జెఫనాయ్ 1:14-18; మతత్యి 24:29-31; లూకా 21:25-27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:19; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:20; 2 పేతురు 3:10; 2 పేతురు 3:12; పర్కటన 6:12-14; పర్కటన 

20:11; ఆదికాండము 1:14; యెషయా 24:23; యెషయా 34:4; యోవేలు 2:10; హగగ్యి 2:6; 

పర్కటన 8:12;  

వచనము 28 

అంజూరపుచెటుట్ను చూచి యొక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. దాని కొమమ్ యింక లేతదై 

చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును. 

యెషయా 34:4; యిరిమ్యా 4:23; యోవేలు 2:10; యోవేలు 2:31; మతత్యి 24:29; లూకా 

21:26; పర్కటన 6:12; పర్కటన 12:1;  

వచనము 29 

ఆ పర్కారమే మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచునపుప్డు ఆయన సమీపముననే దావ్రము దగగ్రనే 

ఉనాన్డని తెలిసికొనుడి. 

మారుక్ 8:38; మారుక్ 14:62; దానియేలు 7:9-14; మతత్యి 16:17; మతత్యి 16:27; మతత్యి 

24:30; మతత్యి 25:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:11; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:16; 2 
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దెసస్లోనీకయులకు 1:7-10; పర్కటన 1:7; దానియేలు 7:13; జెకరాయ్ 14:5; మతత్యి 10:23; 

మతత్యి 16:28; మారుక్ 13:32; లూకా 17:30; లూకా 21:25; లూకా 21:27; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 3:20;  

వచనము 30 

ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్ను. 

మతత్యి 13:41; మతత్యి 13:49; మతత్యి 24:31; లూకా 16:22; పర్కటన 7:1-3; పర్కటన 

15:6; పర్కటన 15:7; ఆదికాండము 49:10; మతత్యి 25:31; మతత్యి 25:32; యోహాను 

10:16; యోహాను 11:52; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:14-17; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:1; పర్కటన 

7:5-9; మారుక్ 13:20; మారుక్ 13:22; యెషయా 65:9; మతత్యి 24:22; మతత్యి 24:24; 

మతత్యి 24:31; లూకా 18:7; రోమీయులకు 8:33; కొలొసస్యులకు 3:12; 2 తిమోతి 2:10; 1 

పేతురు 1:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 30:4; మతత్యి 12:42; దివ్తీయోపదేశకాండము 4:32; 

యెషయా 24:16; యెహెజేక్లు 1:14; దానియేలు 8:8; జెకరాయ్ 14:5; మారుక్ 13:32; లూకా 

13:29;  

వచనము 31 

ఆకాశమును భూమియును గతించును గాని నా మాటలు గతింపవు. 

మతత్యి 24:32; మతత్యి 24:33; లూకా 21:29-31;  

వచనము 32 

ఆ దినమును గూరిచ్యు ఆ గడియను గూరిచ్యు తండిర్ తపప్ ఏ మనుషుయ్డైనను, పరలోకమందలి 

దూతలైనను, కుమారుడైనను ఎరుగరు. 

యెహెజేక్లు 7:10-12; యెహెజేక్లు 12:25-28; హెబీర్యులకు 10:25-37; యాకోబు 5:9; 1 

పేతురు 4:17; 1 పేతురు 4:18; మతత్యి 24:32;  

వచనము 33 

జాగర్తత్పడుడి; మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆ కాలమెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 
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మతత్యి 16:28; మతత్యి 23:36; మతత్యి 24:34; లూకా 21:32; యెహెజేక్లు 12:25; 

మతత్యి 5:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:20; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:1; హెబీర్యులకు 10:25;  

వచనము 34 

ఒక మనుషుయ్డు తన దాసులకు అధికారమిచిచ్, పర్తివానికి వాని వాని పని నియమించి మెలకువగా 

నుండుమని దావ్రపాలకునికి ఆజాఞ్పించి, యిలుల్ విడిచి దేశాంతరము పోయినటే ట్ (ఆ కాలము 

ఉండును.) 

కీరత్నలు 102:25-27; యెషయా 51:6; మతత్యి 5:18; మతత్యి 24:35; హెబీర్యులకు 

1:10-12; 2 పేతురు 3:10-12; పర్కటన 20:11; సంఖాయ్కాండము 23:19; యెహోషువ 23:14; 

యెహోషువ 23:15; కీరత్నలు 19:7; యెషయా 40:8; జెకరాయ్ 1:6; లూకా 21:33; 2 తిమోతి 

2:13; తీతుకు 1:2; 2 రాజులు 10:10; 2 రాజులు 15:12; కీరత్నలు 91:4; యెహెజేక్లు 12:25; 

యెహెజేక్లు 22:14; మతత్యి 23:36; మతత్యి 24:34; హెబీర్యులకు 1:11;  

వచనము 35 

ఇంటి యజమానుడు పొర్దుద్ గుర్ంకివచుచ్నో, అరధ్రాతిర్వచుచ్నో, కోడికూయునపుప్డు వచుచ్నో, 

తెలల్వారునపుప్డు వచుచ్నో, యెపుప్డువచుచ్నో మీకు తెలియదు. 

మారుక్ 13:26; మారుక్ 13:27; మతత్యి 24:36-42; మతత్యి 25:6; మతత్యి 25:13; మతత్యి 

25:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:7; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2; 2 పేతురు 3:10; పర్కటన 3:3; 

పర్కటన 1:1; యోబు 14:13; యెహెజేక్లు 12:28; దానియేలు 4:12; ఆమోసు 4:12; జెకరాయ్ 

14:7;  

వచనము 36 

ఆయన అకసామ్తుత్గా వచిచ్ మీరు నిదర్బోవుచుండుట చూచునేమో గనుక మీరు మెలకువగా నుండుడి. 

మారుక్ 13:23; మారుక్ 13:35-37; మారుక్ 14:37; మారుక్ 14:38; మతత్యి 24:42-44; 

మతత్యి 25:13; మతత్యి 26:40; మతత్యి 26:41; లూకా 12:40; లూకా 21:34-36; 

రోమీయులకు 13:11; రోమీయులకు 13:12; రోమీయులకు 13:14; 1 కొరిందీయులకు 16:13; 
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ఎఫెసీయులకు 6:18; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:5-8; హెబీర్యులకు 12:15; 1 పేతురు 4:7; 1 

పేతురు 5:8; పర్కటన 3:2; పర్కటన 16:15; మతత్యి 25:6; మారుక్ 13:37; లూకా 21:36; 

కొలొసస్యులకు 4:2; హెబీర్యులకు 3:12; పర్కటన 3:3;  

వచనము 37 

నేను మీతో చెపుప్చునన్ది అందరితోను చెపుప్చునాన్ను; మెలకువగా నుండుడనెను. 

మతత్యి 24:45; మతత్యి 25:14-30; లూకా 19:12-17; రోమీయులకు 12:4-8; రోమీయులకు 

13:6; 1 కొరిందీయులకు 3:5-10; 1 కొరిందీయులకు 12:4-31; 1 కొరిందీయులకు 15:58; 

కొలొసస్యులకు 3:24; కొలొసస్యులకు 4:1; యెహెజేక్లు 3:17-21; యెహెజేక్లు 33:2-9; 

మతత్యి 24:45-47; లూకా 12:36-40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:29-31; మతత్యి 16:19; 

యోహాను 10:3; పర్కటన 3:7; నిరగ్మకాండము 18:20; సంఖాయ్కాండము 3:25; సంఖాయ్కాండము 

4:4; 2 రాజులు 7:10; ఎజార్ 8:29; ఎజార్ 10:4; నెహెమాయ్ 4:15; సామెతలు 7:19; యెషయా 

56:10; మతత్యి 20:1; మతత్యి 21:28; మతత్యి 21:33; మారుక్ 12:1; లూకా 10:2; 

యోహాను 3:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:31; రోమీయులకు 14:18; 2 కొరిందీయులకు 6:5; 

ఫిలిపీప్యులకు 1:1; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:11; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 5:6; 2 తిమోతి 4:5;  
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వచనము 1 

రెండు దినములైన పిమమ్ట పసాక్పండుగ, అనగా పులియని రొటెట్లపండుగ వచెచ్ను. అపుప్డు 

పర్ధానయాజకులును శాసుత్ర్లును మాయోపాయముచేత ఆయననేలాగు పటుట్కొని చంపుదుమా యని 

ఆలోచించుకొనుచుండిరి గాని 

మారుక్ 13:33; మతత్యి 24:42; మతత్యి 24:44; ఆదికాండము 27:2; 2 రాజులు 7:10; ఎజార్ 

8:29; సామెతలు 6:4; విలాపవాకయ్ములు 2:19; మారుక్ 13:37; మారుక్ 14:34; లూకా 

21:34; రోమీయులకు 13:11; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:2; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6;  

వచనము 2 

పర్జలలో అలల్రి కలుగునేమో అని పండుగలో వదద్ని చెపుప్కొనిరి. 

మారుక్ 14:37; మారుక్ 14:40; సామెతలు 6:9-11; సామెతలు 24:33; సామెతలు 24:34; 

పరమగీతము 3:1; పరమగీతము 5:2; యెషయా 56:10; మతత్యి 24:48-51; మతత్యి 25:5; 

లూకా 21:34; లూకా 22:45; రోమీయులకు 13:11-14; ఎఫెసీయులకు 5:14; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 5:6; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:7; సామెతలు 6:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

20:9; పర్కటన 3:3;  

వచనము 3 

ఆయన బేతనియలో కుషఠ్రోగియైన సీమోను ఇంట భోజనమునకు కూరుచ్ండియునన్పుప్డు ఒక సతరీ 

మికిక్లి విలువగల అచచ్ జటామాంసి అతత్రుబుడిడ్ తీసికొనివచిచ్, ఆ అతత్రుబుడిడ్ పగులగొటిట్ ఆ అతత్రు 

ఆయన తలమీద పోసెను. 

మారుక్ 13:33; మారుక్ 13:35; లూకా 12:41-46; లూకా 11:9; లూకా 21:36; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 5:6; 2 తిమోతి 4:5;  

వచనము 4 

అయితే కొందరు కోపపడి ఈ అతత్రు ఈలాగు నషట్పరచనేల? 
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మతత్యి 6:2; లూకా 22:1; లూకా 22:2; యోహాను 11:53-57; యోహాను 13:1; 

నిరగ్మకాండము 12:6-20; లేవీయకాండము 23:5-7; సంఖాయ్కాండము 28:16-25; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1-8; కీరత్నలు 2:1-5; యోహాను 11:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:25-28; కీరత్నలు 52:3; కీరత్నలు 62:4; కీరత్నలు 62:9; కీరత్నలు 64:2-6; మతత్యి 26:4; 

ఆదికాండము 37:18; నిరగ్మకాండము 34:18; లేవీయకాండము 2:6; 1 సమూయేలు 23:23; 

హోషేయ 6:9; మతత్యి 14:5; మతత్యి 26:2; మారుక్ 11:18; మారుక్ 11:27; లూకా 19:47; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27;  

వచనము 5 

ఈ అతత్రు మునూన్రు దేనారములకంటె ఎకుక్వ వెలకమిమ్, బీదలకియయ్వచుచ్నని చెపిప్ ఆమెనుగూరిచ్ 

సణుగుకొనిరి. 

సామెతలు 19:21; సామెతలు 21:30; విలాపవాకయ్ములు 3:27; మతత్యి 26:5; మారుక్ 11:18; 

మారుక్ 11:32; లూకా 20:6; యోహాను 7:40; యోహాను 12:19; మతత్యి 14:5; మతత్యి 

26:2; లూకా 22:1; లూకా 22:6; యోహాను 13:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 21:31;  

వచనము 6 

అందుకు యేసు ఇటల్నెను ఈమె జోలికి పోకుడి; ఈమెను ఎందుకు తొందరపెటుట్చునాన్రు? ఈమె 

నాయెడల మంచి కారయ్ము చేసెను. 

మతత్యి 26:6; మతత్యి 26:7; యోహాను 11:2; యోహాను 12:1-3; పరమగీతము 4:13; 

పరమగీతము 4:14; పరమగీతము 5:5; లూకా 7:37; లూకా 7:38; కీరత్నలు 106:31; మతత్యి 

25:17; మారుక్ 16:1; లూకా 7:36; యోహాను 12:2; యోహాను 12:3;  

వచనము 7 

బీదలు ఎలల్పుప్డును మీతోనే యునాన్రు, మీకిషట్మైనపుప్డెలల్ వారికి మేలు చేయవచుచ్ను; నేను 

ఎలల్పుప్డును మీతో నుండను. 
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పర్సంగి 4:4; మతత్యి 26:8; మతత్యి 26:9; యోహాను 12:4; యోహాను 12:5; పర్సంగి 5:4-8; 

మలాకీ 1:12; మలాకీ 1:13;  

వచనము 8 

ఈమె తన శకిత్కొలది చేసి, నా భూసాథ్పన నిమితత్ము నా శరీరమును ముందుగా అభిషేకించెను. 

మతత్యి 18:28; యోహాను 6:7; యోహాను 12:5; యోహాను 12:6; యోహాను 13:29; 

ఎఫెసీయులకు 4:28; నిరగ్మకాండము 16:7; నిరగ్మకాండము 16:8; దివ్తీయోపదేశకాండము 

1:27; కీరత్నలు 106:25; మతత్యి 20:11; లూకా 15:2; యోహాను 6:43; 1 కొరిందీయులకు 

10:10; ఫిలిపీప్యులకు 2:14; యూదా 1:16; మలాకీ 1:13; మతత్యి 26:9; లూకా 3:11;  

వచనము 9 

సరవ్లోకములో ఎకక్డ ఈ సువారత్ పర్కటింపబడునో అకక్డ ఈమె చేసినదియు జాఞ్పకారథ్ముగా 

పర్శంసింపబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

యోబు 42:7; యోబు 42:8; యెషయా 54:17; 2 కొరిందీయులకు 10:18; మతత్యి 26:10; 

యోహాను 10:32; యోహాను 10:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:36; 2 కొరిందీయులకు 9:8; 

ఎఫెసీయులకు 2:10; కొలొసస్యులకు 1:10; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:17; 1 తిమోతి 5:10; 1 

తిమోతి 6:18; 2 తిమోతి 2:21; 2 తిమోతి 3:17; తీతుకు 2:7; తీతుకు 2:14; తీతుకు 3:8; 

తీతుకు 3:14; హెబీర్యులకు 10:24; హెబీర్యులకు 13:21; 1 పేతురు 2:12; 2 రాజులు 4:27; 

సామెతలు 19:22; పరమగీతము 8:1; లూకా 22:56; యోహాను 12:7;  

వచనము 10 

పండెర్ండుమందిలో నొకడగు ఇసక్రియోతు యూదా, పర్ధానయాజకుల చేతికి ఆయనను 

అపప్గింపవలెనని వారియొదద్కు పోగా 

దివ్తీయోపదేశకాండము 15:11; మతత్యి 25:35-45; మతత్యి 26:11; యోహాను 12:7; 

యోహాను 12:8; 2 కొరిందీయులకు 9:13; 2 కొరిందీయులకు 9:14; ఫిలేమోనుకు 1:7; 

యాకోబు 2:14-16; 1 యోహాను 3:16-19; యోహాను 13:33; యోహాను 16:5; యోహాను 
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16:28; యోహాను 17:11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:21; లేవీయకాండము 25:35; 

లేవీయకాండము 27:8; కీరత్నలు 41:1; కీరత్నలు 112:9; సామెతలు 3:9; సామెతలు 31:20; 

సామెతలు 31:31; మతత్యి 10:42; 2 కొరిందీయులకు 8:4; 2 కొరిందీయులకు 8:12; యాకోబు 

2:15; 1 పేతురు 3:11;  

వచనము 11 

వారు విని, సంతోషించి వానికి దర్వయ్మితుత్మని వాగాద్నము చేసిరి గనుక వాడు ఆయనను 

అపప్గించుటకు తగిన సమయము కనిపెటుట్చుండెను. 

1 దినవృతాత్ంతములు 28:2; 1 దినవృతాత్ంతములు 28:3; 1 దినవృతాత్ంతములు 29:1-17; 2 

దినవృతాత్ంతములు 31:20; 2 దినవృతాత్ంతములు 31:21; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:19-33; 

కీరత్నలు 110:3; 2 కొరిందీయులకు 8:1-3; 2 కొరిందీయులకు 8:12; మారుక్ 15:42-47; 

మారుక్ 16:1; లూకా 23:53-56; లూకా 24:1-3; యోహాను 12:7; యోహాను 19:32-42; 

ఆదికాండము 50:2; 2 దినవృతాత్ంతములు 6:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 34:29; సామెతలు 3:9; 

మలాకీ 1:14; మతత్యి 10:42; మతత్యి 25:23; మతత్యి 26:12; మారుక్ 12:44; లూకా 

10:34; లూకా 21:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 9:39; రోమీయులకు 

1:15; 1 కొరిందీయులకు 16:2; 2 కొరిందీయులకు 8:3;  

వచనము 12 

పులియని రొటెట్ల పండుగలో మొదటి దినమున వారు పసాక్పశువును వధించునపుప్డు, ఆయన 

శిషుయ్లు నీవు పసాక్ను భుజించుటకు మేమెకక్డికి వెళిల్ సిదధ్పరచవలెనని కోరుచునాన్వని ఆయన 

నడుగగా, 

మారుక్ 16:15; మతత్యి 26:12; మతత్యి 26:13; సంఖాయ్కాండము 31:54; కీరత్నలు 112:6-9; 

జెకరాయ్ 6:14; నిరగ్మకాండము 39:7; సామెతలు 10:7; మతత్యి 5:18; మతత్యి 25:23; మారుక్ 

14:18; లూకా 2:1; లూకా 21:3; పర్కటన 3:10;  

వచనము 13 
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ఆయన మీరు పటట్ణములోనికి వెళుల్డి; అకక్డ నీళల్కుండ మోయుచునన్ యొక మనుషుయ్డు 

మీకెదురుపడును; 

మతత్యి 26:14-16; లూకా 22:3-6; యోహాను 13:2; యోహాను 13:30; కీరత్నలు 41:9; 

కీరత్నలు 55:12-14; మతత్యి 10:4; యోహాను 6:70; యోహాను 13:2; 1 సమూయేలు 23:23; 

ఎసేత్రు 5:14; సామెతలు 3:9; సామెతలు 17:23; జెకరాయ్ 11:12; మతత్యి 27:3; మారుక్ 

14:41; లూకా 22:4; లూకా 22:47; రోమీయులకు 1:32;  

వచనము 14 

వాని వెంటబోయి వాడు ఎకక్డ పర్వేశించునో ఆ యింటి యజమానుని చూచి నేను నా శిషుయ్లతో కూడ 

పసాక్ను భుజించుటకు నా విడిదిగది యెకక్డనని బోధకుడడుగుచునాన్డని చెపుప్డి. 

హోషేయ 7:3; లూకా 22:5; 1 రాజులు 21:20; 2 రాజులు 5:26; సామెతలు 1:10-16; 

సామెతలు 28:21; సామెతలు 28:22; మతత్యి 26:15; 1 తిమోతి 6:10; 2 పేతురు 2:14; 2 

పేతురు 2:15; యూదా 1:11; లూకా 22:5; లూకా 22:6; 1 సమూయేలు 23:23; ఎసేత్రు 

5:14; సామెతలు 17:23; జెకరాయ్ 11:12; మతత్యి 26:16; మతత్యి 27:3; లూకా 22:3; లూకా 

22:4; రోమీయులకు 1:32; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12;  

వచనము 15 

అతడు సామగిర్తో సిదధ్పరచబడిన గొపప్ మేడగది మీకు చూపించును; అకక్డ మనకొరకు 

సిదధ్పరచుడని చెపిప్ తన శిషుయ్లలో ఇదద్రిని పంపెను. 

నిరగ్మకాండము 12:6; నిరగ్మకాండము 12:8; నిరగ్మకాండము 12:18; నిరగ్మకాండము 13:3; 

లేవీయకాండము 23 :5 ; లేవీయకాండము 23 :6 ; సంఖాయ్కాండము 28 :16 -18 ; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 16:1-4; మతత్యి 26:17; లూకా 22:7; 1 కొరిందీయులకు 5:7; 1 

కొరిందీయులకు 5:8; మతత్యి 3:15; లూకా 22:8; లూకా 22:9; గలతీయులకు 4:4; 

నిరగ్మకాండము 12:21; నిరగ్మకాండము 23:15; సంఖాయ్కాండము 9:2; దివ్తీయోపదేశకాండము 

16:2; మతత్యి 26:5; లూకా 22:1; యోహాను 2:7;  
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వచనము 16 

శిషుయ్లు వెళిల్ పటట్ణములోనికి వచిచ్ ఆయన వారితో చెపిప్నటుట్ కనుగొని పసాక్ను సిదధ్పరచిరి. 

మారుక్ 11:2; మారుక్ 11:3; మతత్యి 8:9; మతత్యి 26:18; మతత్యి 26:19; లూకా 

19:30-33; లూకా 22:10-13; యోహాను 2:5; యోహాను 15:14; హెబీర్యులకు 4:13; 

హెబీర్యులకు 5:9; నిరగ్మకాండము 4:14; 1 సమూయేలు 9:15; యిరిమ్యా 32:7; మతత్యి 

21:2; మారుక్ 11:1; లూకా 22:8; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:27;  

వచనము 17 

సాయంకాలమైనపుప్డు ఆయన తన పండెర్ండుమంది శిషుయ్లతో కూడ వచెచ్ను. 

మారుక్ 10:17; మారుక్ 11:3; యోహాను 11:28; యోహాను 13:13; పర్కటన 3:20;  

వచనము 18 

వారు కూరుచ్ండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు, అనగా నాతో భుజించుచునన్వాడు 

ననున్ అపప్గించునని నిశచ్యముగా మీతో చెపుప్చునాన్నని వారితో చెపప్గా 

2 దినవృతాత్ంతములు 6:30; కీరత్నలు 110:3; సామెతలు 16:1; సామెతలు 21:1; సామెతలు 

21:2; యోహాను 2:24; యోహాను 2:25; యోహాను 21:17; 2 తిమోతి 2:19; హెబీర్యులకు 

4:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:8; మారుక్ 11:3; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 9:37;  

వచనము 19 

వారు దుఃఖపడి నేనా అని యొకని తరువాత ఒకడు ఆయన నడుగసాగిరి. 

లూకా 22:13; లూకా 22:35; యోహాను 16:4; 1 సమూయేలు 10:9; యెహెజేక్లు 12:7;  

వచనము 20 

అందుకాయన పండెర్ండుమందిలో ఒకడే, అనగా నాతోకూడ పాతర్లో (చెయియ్) ముంచువాడే. 

మతత్యి 26:20; లూకా 22:14; లూకా 22:56;  
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వచనము 21 

నిజముగా మనుషయ్కుమారుడు ఆయననుగూరిచ్ వార్యబడినటుట్ పోవుచునాన్డు; అయితే ఎవనిచేత 

మనుషయ్కుమారుడు అపప్గింపబడుచునాన్డో, ఆ మనుషుయ్నికి శర్మ; ఆ మనుషుయ్డు 

పుటిట్యుండనియెడల వానికి మేలనెను. 

మతత్యి 26:21; మారుక్ 14:9; మారుక్ 14:25; మారుక్ 3:28; మారుక్ 6:11; మారుక్ 8:12; 

మారుక్ 9:1; మారుక్ 9:41; మారుక్ 10:15; మారుక్ 10:29; మతత్యి 5:18; మతత్యి 6:2; 

మతత్యి 6:5; మతత్యి 6:16; లూకా 4:24; లూకా 11:51; యోహాను 1:51; యోహాను 3:3; 

యోహాను 3:5; యోహాను 3:11; యోహాను 5:19; యోహాను 5:24; యోహాను 5:25; యోహాను 

6:26; యోహాను 6:32; యోహాను 6:47; యోహాను 13:38; యోహాను 21:18; కీరత్నలు 41:9; 

కీరత్నలు 55:13; కీరత్నలు 55:14; యోహాను 6:70; యోహాను 13:21; మారుక్ 14:41; లూకా 

22:3; లూకా 22:21;  

వచనము 22 

వారు భోజనము చేయుచుండగా, ఆయన యొక రొటెట్ను పటుట్కొని, ఆశీరవ్దించి విరిచి, వారికిచిచ్ 

మీరు తీసికొనుడి; ఇది నా శరీరమనెను. 

మతత్యి 26:22; లూకా 22:21-23; యోహాను 13:22; లూకా 22:23; యోహాను 13:26;  

వచనము 23 

పిమమ్ట ఆయన గినెన్ పటుట్కొని కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచి దాని వారికిచెచ్ను; వారందరు దానిలోనిది 

తార్గిరి. 

మారుక్ 14:43; మతత్యి 26:47; లూకా 22:47; యోహాను 6:71; మతత్యి 26:23; యోహాను 

13:26; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:22; దానియేలు 11:26; మతత్యి 26:22; యోహాను 13:18;  

వచనము 24 

అపుప్డాయన ఇది నిబంధన విషయమై అనేకులకొరకు చిందింపబడుచునన్ నా రకత్ము. 
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మారుక్ 14:49; ఆదికాండము 3:15; కీరత్నలు 22:1-31; కీరత్నలు 69:1-36; యెషయా 52:14; 

యెషయా 53:1-12; దానియేలు 9:24; దానియేలు 9:26; జెకరాయ్ 13:7; మతత్యి 26:24; 

మతత్యి 26:54; మతత్యి 26:56; లూకా 22:22; లూకా 24:26; లూకా 24:27; లూకా 

24:44; యోహాను 19:28; యోహాను 19:36; యోహాను 19:37; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:27-29; కీరత్నలు 55:15; కీరత్నలు 

109:6-20; మతత్యి 18:7; మతత్యి 27:3-5; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:16-20; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 1:25; మతత్యి 18:6; మతత్యి 18:7; మతత్యి 26:24; మతత్యి 26:25; 1 రాజులు 

14:6; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:22; రోమీయులకు 9:19;  

వచనము 25 

నేను దేవుని రాజయ్ములో దార్కాష్రసము కొర్తత్దిగా తార్గు దినమువరకు ఇకను దానిని తార్గనని మీతో 

నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:26-29; లూకా 22:19; లూకా 22:20; 1 కొరిందీయులకు 10:16; 1 

కొరిందీయులకు 10:17; 1 కొరిందీయులకు 11:23-29; మారుక్ 6:41; లూకా 24:30; 

యోహాను 6:23; యోహాను 6:48-58; నిరగ్మకాండము 12:11; దానియేలు 7:24; మతత్యి 

13:38; మతత్యి 13:39; లూకా 8:9; లూకా 15:26; లూకా 18:36; యోహాను 7:36; 

యోహాను 10:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:17; పర్కటన 1:20; పర్కటన 5:6; పర్కటన 5:8; 

పర్కటన 11:4; పర్కటన 17:12; పర్కటన 17:18; పర్కటన 19:8; మారుక్ 14:24; ఆదికాండము 

41:26; జెకరాయ్ 5:7; లూకా 22:20; 1 కొరిందీయులకు 10:4; గలతీయులకు 4:25; 

నిరగ్మకాండము 39:7; మతత్యి 14:19; మారుక్ 14:23;  

వచనము 26 

అంతట వారు కీరత్న పాడి ఒలీవలకొండకు వెళిల్రి. 

మారుక్ 14:22; లూకా 22:17; రోమీయులకు 14:6; 1 కొరిందీయులకు 10:16; మతత్యి 

26:27; కీరత్నలు 104:15; మతత్యి 14:19; లూకా 22:18;  
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వచనము 27 

అపుప్డు యేసు వారిని చూచి మీరందరు అభయ్ంతరపడెదరు; గొఱఱ్ల కాపరిని కొటుట్దును; గొఱఱ్లు 

చెదరిపోవును అని వార్యబడియునన్ది గదా. 

నిరగ్మకాండము 24:8; జెకరాయ్ 9:11; యోహాను 6:53; 1 కొరిందీయులకు 10:16; 1 

కొరిందీయులకు 11:25; హెబీర్యులకు 9:15-23; హెబీర్యులకు 13:20; హెబీర్యులకు 13:21; 

మారుక్ 10:45; పర్కటన 5:8-10; పర్కటన 7:9-17; లేవీయకాండము 17:11; నాయ్యాధిపతులు 

16:16; 2 సమూయేలు 23:17; 1 దినవృతాత్ంతములు 11:19; యిరిమ్యా 31:31; మతత్యి 

20:28; మతత్యి 26:27; మతత్యి 26:28; మారుక్ 14:22; 2 కొరిందీయులకు 3:6; 

ఎఫెసీయులకు 1:7; హెబీర్యులకు 7:22; హెబీర్యులకు 8:8; హెబీర్యులకు 12:24; 1 యోహాను 

5:6;  

వచనము 28 

అయితే నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళె ల్దననెను. 

కీరత్నలు 104:15; మతత్యి 26:29; లూకా 22:16-18; లూకా 22:29; లూకా 22:30; యోవేలు 

3:18; ఆమోసు 9:13; ఆమోసు 9:14; జెకరాయ్ 9:17; సంఖాయ్కాండము 6:20; మతత్యి 5:18; 

మారుక్ 14:18; మారుక్ 15:23; లూకా 9:27;  

వచనము 29 

అందుకు పేతురు అందరు అభయ్ంతరపడినను నేను అభయ్ంతరపడనని ఆయనతో చెపప్గా 

కీరత్నలు 47:6; కీరత్నలు 47:7; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:25; 1 కొరిందీయులకు 14:15; 

ఎఫెసీయులకు 5:18-20; కొలొసస్యులకు 3:16; యాకోబు 5:13; పర్కటన 5:9; మతత్యి 

26:30; లూకా 22:39; నాయ్యాధిపతులు 18:1-4; కీరత్నలు 81:2; కీరత్నలు 113:1; లూకా 

19:37;  

వచనము 30 
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యేసు అతని చూచి నేటి రాతిర్ కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపే నీవు ననున్ ఎరుగనని ముమామ్రు 

చెపెప్దవని నీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ననెను. 

మతత్యి 26:31; లూకా 22:31; లూకా 22:32; యోహాను 16:1; యోహాను 16:32; 2 తిమోతి 

4:16; జెకరాయ్ 13:7; సామెతలు 28:26; మతత్యి 26:5; మారుక్ 14:50; యోహాను 13:37;  

వచనము 31 

అతడు మరి ఖండితముగా నేను నీతోకూడ చావవలసి వచిచ్నను నినున్ ఎరుగనని చెపప్నే చెపప్ననెను. 

అటుల్ వారందరు ననిరి. 

మారుక్ 16:7; మతత్యి 16:21; మతత్యి 26:32; మతత్యి 28:7; మతత్యి 28:10; మతత్యి 

28:16; యోహాను 21:1; 1 కొరిందీయులకు 15:4-6; మతత్యి 26:31;  

వచనము 32 

వారు గెతేస్మనే అనబడిన చోటునకు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన నేను పార్రథ్నచేసి వచుచ్వరకు మీరికక్డ 

కూరుచ్ండుడని తన శిషుయ్లతో చెపిప్ 

మతత్యి 26:33-35; లూకా 22:33; లూకా 22:34; యోహాను 13:36-38; యోహాను 21:15; 

మారుక్ 14:37; మారుక్ 14:54; మారుక్ 14:68; లూకా 17:34;  

వచనము 33 

పేతురును యాకోబును యోహానును వెంటబెటుట్కొనిపోయి, మిగుల విభార్ంతినొందుటకును 

చింతాకార్ంతుడగుటకును ఆరంభించెను 

ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 1:13; ఆదికాండము 1:19; ఆదికాండము 

1:23; మారుక్ 14:66-72; మతత్యి 26:69-75; లూకా 22:54-62; యోహాను 18:17; 

యోహాను 18:25-27; 1 కొరిందీయులకు 10:12; మతత్యి 5:18; మతత్యి 10:33; మతత్యి 

26:34; మతత్యి 26:74; మారుక్ 14:68; మారుక్ 14:72; లూకా 22:34; యోహాను 13:38; 

యోహాను 18:10; యోహాను 18:27;  

వచనము 34 
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అపుప్డాయన నా పార్ణము మరణమగునంతగా దుఃఖములో మునిగియునన్ది; మీరికక్డ ఉండి 

మెలకువగా నుండుడని వారితో చెపిప్ 

2 రాజులు 8:13; యోబు 40:4; యోబు 40:5; కీరత్నలు 30:6; సామెతలు 16:18; సామెతలు 

18:24; సామెతలు 29:23; యిరిమ్యా 10:23; యిరిమ్యా 17:9; నిరగ్మకాండము 19:8; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 5:27-29; 1 రాజులు 11:22; కీరత్నలు 118:5; మతత్యి 14:28; 

మతత్యి 26:34; మారుక్ 10:39; లూకా 22:33;  

వచనము 35 

కొంతదూరము సాగిపోయి నేలమీద పడి, సాధయ్మైతే ఆ గడియ తనయొదద్నుండి తొలగిపోవలెనని 

పార్రిథ్ంచుచు 

మతత్యి 26:36-46; లూకా 22:39; యోహాను 18:1-11; మారుక్ 14:36; మారుక్ 14:39; 

కీరత్నలు 18:5; కీరత్నలు 18:6; కీరత్నలు 22:1; కీరత్నలు 22:2; కీరత్నలు 88:1-3; కీరత్నలు 

109:4; హెబీర్యులకు 5:7;  

వచనము 36 

నాయనా తండీర్, నీకు సమసత్ము సాధయ్ము; ఈ గినెన్ నాయొదద్నుండి తొలగించుము; అయినను నా 

యిషట్పర్కారము కాదు నీ చితత్పర్కారమే కానిముమ్ అనెను. 

మారుక్ 1:16-19; మారుక్ 5:37; మారుక్ 9:2; కీరత్నలు 38:11; కీరత్నలు 69:1-3; కీరత్నలు 

88:14-16; యెషయా 53:10; మతత్యి 26:37; మతత్యి 26:38; లూకా 22:44; హెబీర్యులకు 

5:7; యోబు 6:4; కీరత్నలు 18:4; కీరత్నలు 22:14; కీరత్నలు 42:5; కీరత్నలు 55:4; కీరత్నలు 

61:2; కీరత్నలు 71:20; కీరత్నలు 88:3; కీరత్నలు 102:1; కీరత్నలు 102:7; కీరత్నలు 116:3; 

కీరత్నలు 119:143; కీరత్నలు 142:3; సామెతలు 12:25; సామెతలు 14:10; సామెతలు 18:14; 

మారుక్ 1:19; మారుక్ 3:17; మారుక్ 10:35; మారుక్ 13:3; లూకా 6:14; లూకా 8:51; లూకా 

9:28; యోహాను 11:33; యోహాను 12:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:13;  

వచనము 37 
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మరల ఆయన వచిచ్ వారు నిదిర్ంచుచుండుట చూచి సీమోనూ, నీవు నిదిర్ంచుచునాన్వా? ఒకక్ 

గడియయైనను మేలుకొని యుండలేవా? 

యెషయా 53:3; యెషయా 53:4; యెషయా 53:12; విలాపవాకయ్ములు 1:12; యోహాను 

12:27; మారుక్ 14:37; మారుక్ 14:38; మారుక్ 13:35-37; ఎఫెసీయులకు 6:18; 

ఎఫెసీయులకు 6:19; 1 పేతురు 4:7; 1 పేతురు 5:8; యోబు 6:4; యోబు 16:16; కీరత్నలు 

18:4; కీరత్నలు 22:14; కీరత్నలు 42:5; కీరత్నలు 55:4; కీరత్నలు 61:2; కీరత్నలు 69:14; కీరత్నలు 

71:20; కీరత్నలు 88:3; కీరత్నలు 102:1; కీరత్నలు 109:16; కీరత్నలు 119:143; సామెతలు 

12:25; సామెతలు 14:10; సామెతలు 18:14; మతత్యి 26:37; లూకా 6:12; హెబీర్యులకు 

5:7;  

వచనము 38 

మీరు శోధనలో పర్వేశించకుండునటుల్ మెలకువగానుండి పార్రథ్న చేయుడి; ఆతమ్ సిదధ్మే గాని శరీరము 

బలహీనమని పేతురుతో చెపిప్ 

ఆదికాండము 17:3; దివ్తీయోపదేశకాండము 9:18; 1 దినవృతాత్ంతములు 21:15; 1 

దినవృతాత్ంతములు 21:16; 2 దినవృతాత్ంతములు 7:3; మతత్యి 26:39; లూకా 17:15; లూకా 

17:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:25; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:26; హెబీర్యులకు 5:7; 

పర్కటన 4:10; పర్కటన 5:14; 1 రాజులు 18:42; కీరత్నలు 95:6; లూకా 22:41; యోహాను 

18:11;  

వచనము 39 

తిరిగిపోయి, యింతకుముందు పలికిన మాటలనే పలుకుచు పార్రిథ్ంచెను. 

మతత్యి 6:9; రోమీయులకు 8:15; రోమీయులకు 8:16; గలతీయులకు 4:6; మారుక్ 10:27; 

ఆదికాండము 18:14; యిరిమ్యా 32:27; 2 తిమోతి 2:13; తీతుకు 1:2; హెబీర్యులకు 5:7; 

హెబీర్యులకు 6:18; లూకా 22:41; లూకా 22:42; కీరత్నలు 40:8; యోహాను 4:34; యోహాను 

5:30; యోహాను 6:38; యోహాను 6:39; యోహాను 12:27; యోహాను 18:11; ఫిలిపీప్యులకు 
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2:8; హెబీర్యులకు 5:7; హెబీర్యులకు 5:8; యోబు 42:2; కీరత్నలు 18:6; మతత్యి 20:22; 

మతత్యి 26:39; మారుక్ 10:38; మారుక్ 10:39; మారుక్ 14:32; యోహాను 12:28; 

హెబీర్యులకు 12:2;  

వచనము 40 

ఆయన తిరిగివచిచ్ చూడగా, వారు నిదిర్ంచుచుండిరి; ఏలయనగా వారి కనున్లు భారముగా ఉండెను, 

ఆయనకేమి ఉతత్రమియయ్వలెనో వారికి తోచలేదు. 

మారుక్ 14:40; మారుక్ 14:41; లూకా 9:31; లూకా 9:32; లూకా 22:45; లూకా 22:46; 

మారుక్ 14:29-31; 2 సమూయేలు 16:17; యోనా 1:6; మతత్యి 25:5; మతత్యి 26:40; 1 

దెసస్లోనీకయులకు 5:6-8; యిరిమ్యా 12:5; హెబీర్యులకు 12:3; నిరగ్మకాండము 17:12; 

కీరత్నలు 69:20; మలాకీ 1:13; మారుక్ 13:33; మారుక్ 13:36; మారుక్ 14:34; లూకా 

12:41; లూకా 22:33; యోహాను 18:25; 1 కొరిందీయులకు 16:13; 1 పేతురు 4:7;  

వచనము 41 

ఆయన మూడవసారి వచిచ్ మీరిక నిదర్పోయి అలసట తీరుచ్కొనుడి. ఇక చాలును, గడియ వచిచ్నది; 

ఇదిగో మనుషయ్కుమారుడు పాపులచేతికి అపప్గింపబడుచునాన్డు; 

మారుక్ 14:34; మతత్యి 24:42; మతత్యి 25:13; మతత్యి 26:41; లూకా 21:36; లూకా 

22:40; లూకా 22:46; 1 కొరిందీయులకు 16:13; 1 పేతురు 5:8; పర్కటన 3:2; పర్కటన 3:3; 

పర్కటన 3:10; రోమీయులకు 7:18-25; గలతీయులకు 5:17; ఫిలిపీప్యులకు 2:12; సామెతలు 

4:23; మలాకీ 1:13; మతత్యి 14:30; మతత్యి 25:5; మారుక్ 13:33; మారుక్ 14:54; మారుక్ 

14:69; లూకా 22:33; యోహాను 18:25; ఎఫెసీయులకు 6:18; 1 దెసస్లోనీకయులకు 5:6; 1 

పేతురు 4:7; పర్కటన 16:15;  

వచనము 42 

లెండి వెళుల్దము; ఇదిగో ననున్ అపప్గించువాడు సమీపించియునాన్డని చెపెప్ను. 

మతత్యి 6:7; మతత్యి 26:42-44; లూకా 18:1; 2 కొరిందీయులకు 12:8; మారుక్ 14:32;  
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వచనము 43 

వెంటనే, ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండెర్ండుమంది శిషుయ్లలో ఒకడైన ఇసక్రియోతు 

యూదా వచెచ్ను. వానితోకూడ బహుజనులు కతుత్లు గుదియలు పటుట్కొని, పర్ధానయాజకుల 

యొదద్నుండియు శాసుత్ర్ల యొదద్నుండియు పెదద్ల యొదద్నుండియు వచిచ్రి. 

మారుక్ 9:33; మారుక్ 9:34; ఆదికాండము 44:16; రోమీయులకు 3:19; నిరగ్మకాండము 

34:29; మతత్యి 26:42; మారుక్ 13:36; మారుక్ 14:37; లూకా 22:45;  

వచనము 44 

ఆయనను అపప్గించువాడు నేనెవరిని ముదుద్పెటుట్కొందునో ఆయనే (యేసు)? ఆయనను పటుట్కొని 

భదర్ముగా కొనిపోవుడని వారికి గురుతు చెపిప్యుండెను. 

మారుక్ 7:9; నాయ్యాధిపతులు 10:14; 1 రాజులు 18:27; 1 రాజులు 22:15; 2 రాజులు 3:13; 

పర్సంగి 11:9; యెహెజేక్లు 20:39; మతత్యి 26:45; మతత్యి 26:46; యోహాను 7:30; 

యోహాను 8:20; యోహాను 12:23; యోహాను 12:27; యోహాను 13:1; యోహాను 17:1; 

మారుక్ 14:10; మారుక్ 14:18; మారుక్ 9:31; మారుక్ 10:33; మారుక్ 10:34; మతత్యి 26:2; 

యోహాను 13:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:52; 2 సమూయేలు 24:16; 1 దినవృతాత్ంతములు 

21:15; యెషయా 29:9; ఆమోసు 4:4; మారుక్ 14:37; లూకా 22:45; లూకా 22:47;  

వచనము 45 

వాడు వచిచ్ వెంటనే ఆయనయొదద్కు పోయి బోధకుడా అని చెపిప్, ఆయనను ముదుద్పెటుట్కొనగా 

మతత్యి 26:46; యోహాను 18:1; యోహాను 18:2; మతత్యి 26:45;  

వచనము 46 

వారు ఆయనమీద పడి ఆయనను పటుట్కొనిరి. 

మతత్యి 26:47; లూకా 22:47; లూకా 22:48; యోహాను 18:3-9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

1:16; కీరత్నలు 2:1; కీరత్నలు 2:2; కీరత్నలు 3:1; కీరత్నలు 3:2; కీరత్నలు 22:11-13; మతత్యి 

10:4; మతత్యి 27:3; మారుక్ 14:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27;  
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వచనము 47 

దగగ్ర నిలిచియునన్వారిలో ఒకడు కతిత్ దూసి పర్ధానయాజకుని దాసుని కొటిట్ వాని చెవి తెగనరికెను. 

నిరగ్మకాండము 12:13; యెహోషువ 2:12; ఫిలిపీప్యులకు 1:28; 2 దెసస్లోనీకయులకు 3:17; 

2 సమూయేలు 20:9; 2 సమూయేలు 20:10; కీరత్నలు 55:20; కీరత్నలు 55:21; సామెతలు 

27:6; మతత్యి 26:48-50; 1 సమూయేలు 23:22; 1 సమూయేలు 23:23; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 16:23; 1 రాజులు 13:4; కీరత్నలు 55:13; కీరత్నలు 109:5; లూకా 22:48; 

యోహాను 18:3; యోహాను 19:11;  

వచనము 48 

అందుకు యేసు మీరు బందిపోటు దొంగమీదికి వచిచ్నటుట్ కతుత్లతోను గుదియలతోను ననున్ 

పటుట్కొన వచిచ్తిరా? 

మారుక్ 12:14; యెషయా 1:3; మలాకీ 1:6; మతత్యి 23:8-10; లూకా 6:46; యోహాను 

13:13; యోహాను 13:14; యోహాను 20:16; కీరత్నలు 55:13; కీరత్నలు 109:5; మతత్యి 

26:49;  

వచనము 49 

నేను పర్తిదినము దేవాలయములో మీయొదద్ ఉండి బోధించుచుండగా, మీరు ననున్ పటుట్కొనలేదు, 

అయితే లేఖనములు నెరవేరునటుల్ (ఈలాగు జరుగుచునన్దని చెపెప్ను). 

నాయ్యాధిపతులు 16:21; విలాపవాకయ్ములు 4:20; యోహాను 18:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:23; మతత్యి 21:39; మతత్యి 26:49;  

వచనము 50 

అపుప్డు వారందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి. 

మతత్యి 26:51-54; లూకా 22:49-51; యోహాను 18:10; యోహాను 18:11; లూకా 22:50;  

వచనము 51 
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తన దిగంబర శరీరముమీద నారబటట్ వేసికొనియునన్ యొక పడుచువాడు ఆయన వెంట 

వెళుల్చుండగా, వారతనిని పటుట్కొనిరి. 

1 సమూయేలు 24:14; 1 సమూయేలు 24:15; 1 సమూయేలు 26:18; మతత్యి 26:55; లూకా 

22:52; లూకా 22:53; యోహాను 18:3;  

వచనము 52 

అతడు నారబటట్ విడిచి, దిగంబరుడై పారిపోయెను. 

మారుక్ 11:15-18; మారుక్ 11:27; మారుక్ 12:35; మతత్యి 21:23-27; లూకా 19:47; 

లూకా 19:48; లూకా 20:1; లూకా 20:2; లూకా 21:37; లూకా 21:38; యోహాను 7:28-30; 

యోహాను 7:37; యోహాను 8:2; యోహాను 8:12; యోహాను 10:23; యోహాను 18:20; 

కీరత్నలు 22:1-31; కీరత్నలు 69:1-36; యెషయా 53:1-12; దానియేలు 9:24-26; మతత్యి 

26:54; మతత్యి 26:56; లూకా 22:37; లూకా 24:25-27; లూకా 24:44; లూకా 24:45; 

మారుక్ 14:21; లూకా 22:52;  

వచనము 53 

వారు యేసును పర్ధానయాజకునియొదద్కు తీసికొనిపోయిరి. పర్ధానయాజకులు పెదద్లు శాసుత్ర్లు 

అందరును అతనితోకూడ వచిచ్రి. 

మారుక్ 14:27; యోబు 19:13; యోబు 19:14; కీరత్నలు 38:11; కీరత్నలు 88:7; కీరత్నలు 

88:8; కీరత్నలు 88:18; యెషయా 63:3; యోహాను 16:32; యోహాను 18:8; 2 తిమోతి 4:16; 

2 సమూయేలు 23:9; కీరత్నలు 69:20; జెకరాయ్ 13:7; మతత్యి 26:56; మారుక్ 16:7;  

వచనము 54 

పేతురు పర్ధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు దూరమునుండి ఆయన వెంటపోయి 

బంటౌర్తులతోకూడ కూరుచ్ండి, మంటయొదద్ చలి కాచుకొనుచుండెను. 

ఆదికాండము 39:12; నాయ్యాధిపతులు 14:12;  

వచనము 55 
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పర్ధానయాజకులును మహాసభ వారందరును యేసును చంపింపవలెనని ఆయనమీద సాక్షయ్ము 

వెదకిరిగాని, యేమియు వారికి దొరకలేదు. 

మారుక్ 13:14-16; ఆదికాండము 39:12; యోబు 2:4; నాయ్యాధిపతులు 14:12; ఆమోసు 

2:16;  

వచనము 56 

అనేకులు ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలికినను వారి సాక్షయ్ములు ఒకదానికి ఒకటి సరిపడలేదు. 

యెషయా 53:7; మతత్యి 26:57-68; లూకా 22:54-62; యోహాను 18:13; యోహాను 18:14; 

యోహాను 18:24; మారుక్ 15:1; మతత్యి 26:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 4:6; యోహాను 18:12;  

వచనము 57 

అపుప్డు కొందరు లేచి చేతిపనియైన ఈ దేవాలయమును పడగొటిట్, మూడు దినములలో చేతిపనికాని 

మరియొక దేవాలయమును నేను కటుట్దునని వీడు చెపుప్చుండగా వింటిమని  

మారుక్ 14:29-31; మారుక్ 14:38; 1 సమూయేలు 13:7; మతత్యి 26:58; యోహాను 18:15; 

యోహాను 18:16; 1 రాజులు 19:9; 1 రాజులు 19:13; లూకా 22:55; లూకా 22:56; 

యోహాను 18:18; యోహాను 18:25; లూకా 22:44; మతత్యి 26:3; మతత్యి 26:57; మారుక్ 

14:66; మారుక్ 15:43; లూకా 22:54;  

వచనము 58 

ఆయనమీద అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్రి 

1 రాజులు 21:10; 1 రాజులు 21:13; కీరత్నలు 27:12; కీరత్నలు 35:11; మతత్యి 26:59; 

మతత్యి 26:60; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:11-13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:1-13; 

దానియేలు 6:4; 1 పేతురు 3:16-18; దివ్తీయోపదేశకాండము 19:16; మతత్యి 5:22; మతత్యి 

27:22; లూకా 22:63; లూకా 23:2; యోహాను 18:21; యాకోబు 3:6;  

వచనము 59 
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గాని ఆలాగైనను వీరి సాక్షయ్మును సరిపడలేదు. 

1 రాజులు 21:13; మతత్యి 26:59; మారుక్ 14:59; లూకా 23:2; 1 యోహాను 5:8;  

వచనము 60 

పర్ధానయాజకుడు వారి మధయ్ను లేచి నిలిచి ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? వీరు నీ మీద పలుకుచునన్ 

సాక్షయ్మేమని యేసునడిగెను. 

మారుక్ 15:29; యిరిమ్యా 26:8; యిరిమ్యా 26:9; యిరిమ్యా 26:18; మతత్యి 26:60; 

మతత్యి 26:61; మతత్యి 27:40; యోహాను 2:18-21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:13; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14;  

వచనము 61 

అయితే ఆయన ఉతత్రమేమియు చెపప్క ఊరకుండెను. తిరిగి పర్ధానయాజకుడు పరమాతుమ్ని 

కుమారుడవైన కీర్సుత్వు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా 

దానియేలు 2:34; దానియేలు 2:45; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:48; 2 కొరిందీయులకు 5:1; 

హెబీర్యులకు 9:11; హెబీర్యులకు 9:24; జెకరాయ్ 6:12; మారుక్ 15:29; యోహాను 2:19; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 7:1; కొలొసస్యులకు 2:11;  

వచనము 62 

యేసు అవును నేనే; మీరు మనుషయ్కుమారుడు సరవ్శకిత్మంతుని కుడిపారశ్వ్మున కూరుచ్ండుటయు, 

ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచుచ్టయు చూచెదరని చెపెప్ను. 

మారుక్ 14:56;  

వచనము 63 

పర్ధానయాజకుడు తన వసత్రములు చింపుకొని మనకు ఇక సాకుష్లతో పనియేమి? 

మారుక్ 15:3-5; మతత్యి 26:62; మతత్యి 26:63; యోహాను 19:9; యోహాను 19:10; 1 

పేతురు 2:23;  

వచనము 64 
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ఈ దేవదూషణ మీరు వినాన్రు కారా; మీకేమి తోచుచునన్దని అడుగగా వారందరు మరణమునకు 

పాతుర్డని ఆయనమీద నేరసాథ్పన చేసిరి. 

కీరత్నలు 39:1; కీరత్నలు 39:2; కీరత్నలు 39:9; యెషయా 53:7; మతత్యి 27:12-14; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:32; 1 పేతురు 2:23; మారుక్ 15:2; మతత్యి 11:3-5; మతత్యి 16:16; మతత్యి 

26:63; మతత్యి 26:64; లూకా 22:67-70; యోహాను 10:24; యోహాను 18:37; కీరత్నలు 

2:7; కీరత్నలు 119:12; యెషయా 9:6; యెషయా 9:7; మతత్యి 3:17; మతత్యి 8:29; 

యోహాను 1:34; యోహాను 1:49-51; యోహాను 5:18-25; యోహాను 10:30; యోహాను 

10:31; యోహాను 10:36; యోహాను 19:7; 1 తిమోతి 1:11; 1 తిమోతి 6:15; దానియేలు 

7:13; మతత్యి 14:33; మారుక్ 5:7; మారుక్ 15:3; మారుక్ 15:32; లూకా 1:32; లూకా 

9:20; లూకా 23:2; యోహాను 4:26;  

వచనము 65 

కొందరు ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి ఆయన ముఖమునకు ముసుకు వేసి, ఆయనను గుదుద్చు 

పర్వచింపుమని ఆయనతో చెపప్సాగిరి. బంటౌర్తులును ఆయనను అరచేతులతో కొటిట్ పటుట్కొనిరి. 

మారుక్ 15:2; మతత్యి 26:64; మతత్యి 27:11; లూకా 23:3; మారుక్ 13:26; మారుక్ 16:19; 

కీరత్నలు 110:1; దానియేలు 7:13; దానియేలు 7:14; మతత్యి 24:30; లూకా 22:69; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:9-11; 2 దెసస్లోనీకయులకు 1:7-10; హెబీర్యులకు 1:3; 

హెబీర్యులకు 8:1; హెబీర్యులకు 8:10; హెబీర్యులకు 8:12; హెబీర్యులకు 8:13; 

హెబీర్యులకు 12:2; పర్కటన 1:7; పర్కటన 20:11; మతత్యి 16:27; మతత్యి 25:31; మారుక్ 

8:38; మారుక్ 15:32; లూకా 22:70; లూకా 23:2; యోహాను 1:51; యోహాను 4:26; 

యోహాను 18:37; ఎఫెసీయులకు 1:20; కొలొసస్యులకు 3:1; 1 దెసస్లోనీకయులకు 4:17; 

తీతుకు 2:13;  

వచనము 66 

పేతురు ముంగిటి కిర్ందిభాగములో ఉండగా పర్ధానయాజకుని పనికతెత్లలో ఒకతె వచిచ్ 
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యెషయా 36:22; యెషయా 37:1; యిరిమ్యా 36:23; యిరిమ్యా 36:24; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 14:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:14; కీరత్నలు 12:8; మతత్యి 26:65; మారుక్ 

10:34; లూకా 22:71;  

వచనము 67 

పేతురు చలి కాచుకొనుచుండుట చూచెను; అతనిని నిదానించి చూచి నీవును నజరేయుడగు ఆ 

యేసుతో కూడ ఉండినవాడవు కావా? అనెను. 

లేవీయకాండము 24:16; 1 రాజులు 21:9-13; మతత్యి 26:65; మతత్యి 26:66; లూకా 

22:71; యోహాను 5:18; యోహాను 8:58; యోహాను 8:59; యోహాను 10:31-33; యోహాను 

19:7; మతత్యి 9:3; మతత్యి 20:18; మారుక్ 2:7; మారుక్ 10:33;  

వచనము 68 

అందుకతడు ఆయన ఎవడో నేనెరుగను; నీవు చెపిప్నది నాకు బోధపడలేదని చెపిప్ నడవలోనికి వెళె ల్ను; 

అంతట కోడి కూసెను. 

మారుక్ 15:19; సంఖాయ్కాండము 12:14; యోబు 30:10; యెషయా 50:6; యెషయా 52:14; 

యెషయా 53:3; మీకా 5:1; మతత్యి 26:67; మతత్యి 26:68; లూకా 22:63; లూకా 22:64; 

యోహాను 18:22; యోహాను 19:3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 23:2; హెబీర్యులకు 12:2; 1 

రాజులు 22:24; 2 దినవృతాత్ంతములు 18:23; కీరత్నలు 35:15; యెషయా 3:5; మతత్యి 

20:18; మతత్యి 20:19; మారుక్ 10:34; లూకా 18:32; 1 పేతురు 2:20;  

వచనము 69 

ఆ పనికతెత్ అతనిని చూచి వీడు వారిలో ఒకడని దగగ్ర నిలిచియునన్వారితో మరల చెపప్సాగెను. 

మారుక్ 14:54; మతత్యి 26:58; మతత్యి 26:69; మతత్యి 26:70; లూకా 22:55-57; 

యోహాను 18:15-18; మతత్యి 14:30; మారుక్ 14:30; మారుక్ 14:69; మారుక్ 15:43; 

మారుక్ 16:7; లూకా 22:56; యోహాను 13:38; యోహాను 18:17;  

వచనము 70 
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అతడు మరల నేను కాననెను. కొంతసేపైన తరువాత దగగ్ర నిలిచియునన్వారు మరల పేతురును చూచి 

నిజముగా నీవు వారిలో ఒకడవు; నీవు గలిలయుడవు గదా అనిరి. 

మారుక్ 10:47; మతత్యి 2:23; మతత్యి 21:11; యోహాను 1:45-49; యోహాను 19:19; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38; యోహాను 18:25;  

వచనము 71 

అందుకతడు మీరు చెపుప్చునన్ మనుషుయ్ని నేనెరుగనని చెపిప్, శపించుకొనుటకును 

ఒటుట్బెటుట్కొనుటకును మొదలుపెటెట్ను. 

మారుక్ 14:29-31; యోహాను 13:36-38; 2 తిమోతి 2:12; 2 తిమోతి 2:13; మతత్యి 26:71; 

మతత్యి 26:72; మారుక్ 14:30; మతత్యి 26:74; మారుక్ 14:72; యోహాను 18:25; యోహాను 

18:27;  

వచనము 72 

వెంటనే రెండవమారు కోడి కూసెను గనుక కోడి రెండుమారులు కూయకమునుపు నీవు ననున్ 

ఎరుగనని ముమామ్రు చెపెప్దవని యేసు తనతో చెపిప్నమాట పేతురు జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని 

తలపోయుచు ఏడెచ్ను. 

మారుక్ 14:66; మతత్యి 26:71; యోహాను 18:17; మారుక్ 14:38; లూకా 22:58; యోహాను 

18:25; గలతీయులకు 6:1; లూకా 22:59;  

Page  of 199 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

 

మారుక్ 

అధాయ్యము 15	

తెలుగు రిఫరెనస్ బైబిలు 
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వచనము 1 

ఉదయము కాగానే పర్ధానయాజకులును పెదద్లును శాసుత్ర్లును మహాసభ వారందరును కలిసి 

ఆలోచన చేసి, యేసును బంధించి తీసికొనిపోయి పిలాతునకు అపప్గించిరి. 

మతత్యి 26:73; మతత్యి 26:74; లూకా 22:59; లూకా 22:60; యోహాను 18:26; యోహాను 

18:27; నాయ్యాధిపతులు 12:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:7; లూకా 22:58; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 1:11;  

వచనము 2 

పిలాతు యూదుల రాజవు నీవేనా? అని ఆయననడుగగా ఆయన నీవనన్టే ట్ అని అతనితో చెపెప్ను. 

2 రాజులు 8:12-15; 2 రాజులు 10:32; యిరిమ్యా 17:9; 1 కొరిందీయులకు 10:12; మతత్యి 

26:74; లూకా 22:34; లూకా 22:60; యోహాను 18:26; యోహాను 18:27; గలతీయులకు 

1:8;  

వచనము 3 

పర్ధానయాజకులు ఆయనమీద అనేకమైన నేరములు మోపగా 

మారుక్ 14:30; మారుక్ 14:68; మతత్యి 26:34; మతత్యి 26:74; 2 సమూయేలు 24:10; 

కీరత్నలు 119:59; కీరత్నలు 119:60; యిరిమ్యా 31:18-20; యెహెజేక్లు 16:63; యెహెజేక్లు 

36:31; లూకా 15:17-19; లూకా 22:60; యెహెజేక్లు 7:16; మతత్యి 26:75; లూకా 22:62; 

2 కొరిందీయులకు 7:10; పరమగీతము 5:6; మతత్యి 10:33; మారుక్ 16:10; లూకా 22:32; 

లూకా 22:34; యోహాను 16:20; యోహాను 18:27; యోహాను 21:17;  

వచనము 4 

పిలాతు ఆయనను చూచి మరల నీవు ఉతత్రమేమియు చెపప్వా? నీ మీద వీరు ఎనెన్నిన్ నేరములు 

మోపుచునాన్రో చూడుమనెను. 

కీరత్నలు 2:2; మతత్యి 27:1; మతత్యి 27:2; లూకా 22:66; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:5; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:25-28; మారుక్ 10:33; మారుక్ 10:34; 
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మతత్యి 20:18; మతత్యి 20:19; లూకా 18:32; లూకా 18:33; లూకా 23:1; లూకా 23:2-5; 

యోహాను 18:28-38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13; ఆదికాండము 22:9; నిరగ్మకాండము 

12:6; దానియేలు 6:7; మీకా 2:1; మతత్యి 5:22; మారుక్ 14:53; మారుక్ 15:12; లూకా 

24:20; యోహాను 18:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27;  

వచనము 5 

అయినను యేసు మరి ఏ ఉతత్రము చెపప్లేదు గనుక పిలాతు ఆశచ్రయ్పడెను. 

మతత్యి 2:2; మతత్యి 27:11; లూకా 23:3; యోహాను 18:33-37; యోహాను 19:19-22; 1 

తిమోతి 6:13; మారుక్ 14:61; మారుక్ 14:62; మారుక్ 15:12; లూకా 22:70; యోహాను 

18:37;  

వచనము 6 

ఆ పండుగలో వారు కోరుకొనిన యొక ఖయిదీని పిలాతు విడిపించువాడు. 

మతత్యి 27:12; లూకా 23:2-5; యోహాను 18:29-31; యోహాను 19:6; యోహాను 19:7; 

యోహాను 19:12; మారుక్ 15:5; మారుక్ 14:60; మారుక్ 14:61; యెషయా 53:7; కీరత్నలు 

38:14; యోహాను 18:30; యోహాను 19:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7;  

వచనము 7 

అధికారులనెదిరించి, కలహములో నరహతయ్ చేసినవారితో కూడ బంధించబడియుండిన బరబబ్ అను 

ఒకడుండెను. 

మతత్యి 26:62; మతత్యి 27:13; యోహాను 19:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:7;  

వచనము 8 

జనులు గుంపుగా కూడివచిచ్, అతడు అదివరకు తమకు చేయుచువచిచ్న పర్కారము చేయవలెనని 

అడుగగా 

యెషయా 53:7; యోహాను 19:9; కీరత్నలు 71:7; యెషయా 8:18; జెకరాయ్ 3:8; మతత్యి 

27:14; 1 కొరిందీయులకు 4:9; మారుక్ 15:3;  
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వచనము 9 

పర్ధానయాజకులు అసూయచేత యేసును అపప్గించిరని  

మతత్యి 26:2; మతత్యి 26:5; మతత్యి 27:15; లూకా 23:16; లూకా 23:17; యోహాను 

18:39; యోహాను 18:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9; లూకా 

23:25;  

వచనము 10 

పిలాతు తెలిసికొని నేను యూదుల రాజును మీకు విడుదల చేయగోరుచునాన్రా? అని అడిగెను. 

మతత్యి 27:16; లూకా 23:18; లూకా 23:19; లూకా 23:25; లూకా 5:32; యోహాను 

18:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14;  

వచనము 11 

అతడు బరబబ్ను తమకు విడుదల చేయవలెనని జనులు అడుగుకొనునటుల్ పర్ధానయాజకులు వారిని 

పేర్రేపించిరి. 

నిరగ్మకాండము 12:6; మతత్యి 27:15; యోహాను 18:39;  

వచనము 12 

అందుకు పిలాతు అలాగైతే యూదుల రాజని మీరు చెపుప్వాని నేనేమి చేయుదునని మరల 

వారినడిగెను. 

మతత్యి 27:17-21; యోహాను 18:39; యోహాను 19:4; యోహాను 19:5; యోహాను 

19:14-16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13-15;  

వచనము 13 

వారు వానిని సిలువ వేయుమని మరల కేకలువేసిరి. 

ఆదికాండము 4:4-6; ఆదికాండము 37:11; 1 సమూయేలు 18:8; 1 సమూయేలు 18:9; 

సామెతలు 27:4; పర్సంగి 4:4; మతత్యి 27:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:45; తీతుకు 3:3; 
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యాకోబు 3:14-16; యాకోబు 4:5; 1 యోహాను 3:12; లూకా 5:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

14:2;  

వచనము 14 

అందుకు పిలాతు ఎందుకు? అతడే చెడుకారయ్ము చేసెనని వారినడుగగా వారు వానిని సిలువ 

వేయుమని మరి ఎకుక్వగా కేకలువేసిరి. 

హోషేయ 5:1; మతత్యి 27:20; యోహాను 18:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:14; 

నిరగ్మకాండము 12:6; 2 సమూయేలు 3:36; యిరిమ్యా 26:9; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:13; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 14:19;  

వచనము 15 

పిలాతు జనసమూహమును సంతోషపెటుట్టకు మనసుస్ గలవాడై వారికి బరబబ్ను విడుదలచేసి 

యేసును కొరడాలతో కొటిట్ంచి సిలువవేయ నపప్గించెను. 

మతత్యి 27:22; మతత్యి 27:23; లూకా 23:20-24; యోహాను 19:14-16; మారుక్ 15:1; 

మారుక్ 15:2; మారుక్ 11:9-11; సామెతలు 2:6; సామెతలు 2:7; యెషయా 9:6; యెషయా 

9:7; యిరిమ్యా 23:5; యిరిమ్యా 23:6; జెకరాయ్ 9:9; మతత్యి 2:2-4; మతత్యి 21:5; లూకా 

23:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:31; యోహాను 19:6;  

వచనము 16 

అంతట సైనికులు ఆయనను పేర్తోరయ్మను అధికారమందిరము లోపలికి తీసికొనిపోయి, 

సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొనిన తరువాత 

లూకా 23:21; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:28;  

వచనము 17 

ఆయనకు ఊదారంగు వసత్రము తొడిగించి, ముండల్ కిరీటమును ఆయన తలమీద పెటిట్, 

యెషయా 53:9; మతత్యి 27:4; మతత్యి 27:19; మతత్యి 27:24; మతత్యి 27:54; లూకా 

23:4; లూకా 23:14; లూకా 23:15; లూకా 23:21; లూకా 23:41; లూకా 23:47; యోహాను 
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18:38; యోహాను 19:6; హెబీర్యులకు 7:26; 1 పేతురు 1:19; కీరత్నలు 69:4; యెషయా 

53:3; మతత్యి 27:23-25; లూకా 23:23; లూకా 23:24; యోహాను 19:12-15; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 7:54-57; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:34; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:22; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:23; దానియేలు 6:16; లూకా 23:13;  

వచనము 18 

యూదుల రాజా, నీకు శుభమని చెపిప్ ఆయనకు వందనము చేయసాగిరి. 

సామెతలు 29:25; కీరత్నలు 57:11; మతత్యి 27:26; లూకా 23:24; లూకా 23:25; యోహాను 

19:1; యోహాను 19:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 24:27; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:9; 

గలతీయులకు 1:19; మారుక్ 10:34; కీరత్నలు 129:3; యెషయా 50:6; మతత్యి 20:19; 

మతత్యి 27:26; లూకా 18:33; యోహాను 19:1; 1 పేతురు 2:24; నిరగ్మకాండము 23:2; 

దానియేలు 6:16; లూకా 23:16; లూకా 23:20; యోహాను 18:40; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:42;  

వచనము 19 

మరియు రెలుల్తో ఆయన తలమీద కొటిట్, ఆయనమీద ఉమిమ్వేసి, మోకాళూల్ని ఆయనకు నమసాక్రము 

చేసిరి. 

మతత్యి 27:27; యోహాను 18:28; యోహాను 19:9; కీరత్నలు 22:16; మతత్యి 20:19; లూకా 

22:63; లూకా 23:11;  

వచనము 20 

వారు ఆయనను అపహసించిన తరువాత ఆయనమీద నునన్ ఊదారంగు వసత్రము తీసివేసి, ఆయన 

బటట్లాయనకు తొడిగించి, ఆయనను సిలువ వేయుటకు తీసికొనిపోయిరి. 

మతత్యి 27:28-30; లూకా 23:11; యోహాను 19:2-5; యోబు 30:1; కీరత్నలు 69:12; మారుక్ 

10:34; లూకా 16:19; లూకా 18:32; హెబీర్యులకు 9:19;  

వచనము 21 

Page  of 205 221



Telugu Reference Bible  www.BibleNestam.com   !"#

కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకడు పలెల్టూరినుండి వచిచ్ ఆ మారగ్మున పోవుచుండగా, ఆయన సిలువను 

మోయుటకు అతనిని బలవంతము చేసిరి. 

మారుక్ 15:29-32; ఆదికాండము 37:10; ఆదికాండము 37:20; మతత్యి 27:42; మతత్యి 

27:43; లూకా 23:36; లూకా 23:37; యోహాను 19:14; యోహాను 19:15; మతత్యి 26:49; 

మతత్యి 26:68; మతత్యి 27:29; లూకా 23:38; అపోసత్లుల కారయ్ములు 25:13;  

వచనము 22 

అతడు అలెకస్ందుర్నకును రూఫునకును తండిర్. వారు గొలొగ్తా అనబడిన చోటునకు ఆయనను 

తీసికొనివచిచ్రి. గొలొగ్తా అనగా కపాలసథ్లమని అరథ్ము. 

మారుక్ 9:12; మారుక్ 10:34; మారుక్ 14:65; యోబు 13:9; యోబు 30:8-12; కీరత్నలు 

22:6; కీరత్నలు 22:7; కీరత్నలు 35:15-17; కీరత్నలు 69:12; కీరత్నలు 69:19; కీరత్నలు 69:20; 

యెషయా 49:7; యెషయా 50:6; యెషయా 52:14; యెషయా 53:3-5; మీకా 5:1; మతత్యి 

20:18; మతత్యి 20:19; లూకా 18:32; లూకా 18:33; లూకా 22:63; లూకా 23:11; లూకా 

23:36; హెబీర్యులకు 12:2; హెబీర్యులకు 12:3; హెబీర్యులకు 13:13; ఆదికాండము 24:52; 

ఆదికాండము 43:28; 1 రాజులు 19:18; ఎసేత్రు 3:2-5; యెషయా 45:23; రోమీయులకు 

11:4; రోమీయులకు 14:10; రోమీయులకు 14:11; ఫిలిపీప్యులకు 2:10; 1 రాజులు 22:24; 

మతత్యి 26:67; మతత్యి 26:68; మతత్యి 27:30;  

వచనము 23 

అంతట బోళము కలిపిన దార్కాష్రసము ఆయనకిచిచ్రి గాని ఆయన దాని పుచుచ్కొనలేదు. 

మతత్యి 27:31; యోహాను 19:16; 1 రాజులు 22:24; కీరత్నలు 22:7; లూకా 16:19; లూకా 

23:36; హెబీర్యులకు 9:19; హెబీర్యులకు 13:12;  

వచనము 24 

వారాయనను సిలువవేసి, ఆయన వసత్రముల భాగము ఎవనికి రావలెనో చీటుల్వేసి, వాటిని పంచుకొనిరి. 
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మతత్యి 27:32; లూకా 23:26; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 6:9; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:1; రోమీయులకు 16:13; లూకా 

14:27; యోహాను 15:18-20; మతత్యి 5:41; మతత్యి 16:24; యోహాను 19:17; పర్కటన 

2:3;  

వచనము 25 

ఆయనను సిలువ వేసినపుప్డు పగలు తొమిమ్ది గంటలాయెను. 

మతత్యి 27:33-44; లూకా 23:27-33; యోహాను 19:17-27; లూకా 23:33;  

వచనము 26 

మరియు యూదుల రాజైన యేసు అని ఆయనమీద మోపబడిన నేరమును వార్సి పైగా నుంచిరి. 

మతత్యి 27:34; లూకా 23:36; యోహాను 19:28-30; మారుక్ 14:25; మతత్యి 26:19; లూకా 

22:18; కీరత్నలు 69:21; మారుక్ 15:36; లూకా 23:33;  

వచనము 27 

మరియు కుడివైపున ఒకనిని ఎడమవైపున ఒకనిని 

దివ్తీయోపదేశకాండము 21:23; కీరత్నలు 22:16; కీరత్నలు 22:17; యెషయా 53:4-8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:30; 2 కొరిందీయులకు 5:21; గలతీయులకు 3:13; 1 పేతురు 2:24; 

కీరత్నలు 22:18; మతత్యి 27:35; మతత్యి 27:36; లూకా 23:34; యోహాను 19:23; యోహాను 

19:24; యోహాను 19:18;  

వచనము 28 

ఇదద్రు బందిపోటు దొంగలను ఆయనతొకూడ సిలువ వేసిరి. 

మారుక్ 15:33; మతత్యి 27:45; లూకా 23:44; యోహాను 19:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:15; నిరగ్మకాండము 12:6; మతత్యి 20:3;  

వచనము 29 
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అపుప్డు ఆ మారగ్మున వెళుల్చునన్వారు తమ తలలూచుచు ఆహా దేవాలయమును పడగొటిట్ మూడు 

దినములలో కటుట్వాడా, 

దివ్తీయోపదేశకాండము 23:5; కీరత్నలు 76:10; సామెతలు 21:1; యెషయా 10:7; యెషయా 

46:10; కీరత్నలు 2:6; జెకరాయ్ 9:9; మతత్యి 2:2; మతత్యి 27:37; లూకా 23:37; లూకా 

23:38; యోహాను 19:18-22; యోహాను 19:19;  

వచనము 30 

సిలువమీదనుండి దిగి, నినున్ నీవే రకిష్ంచుకొనుమని చెపిప్ ఆయనను దూషించిరి. 

మతత్యి 27:38; లూకా 23:32; లూకా 23:33; యోహాను 19:18; లూకా 22:37; లూకా 

22:63; రోమీయులకు 8:3;  

వచనము 31 

అటుల్ శాసుత్ర్లును పర్ధానయాజకులును అపహాసయ్ము చేయుచు వీడితరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తాను 

రకిష్ంచుకొనలేడు. 

యెషయా 53:12; లూకా 22:37; హెబీర్యులకు 12:2; కీరత్నలు 69:26; మతత్యి 27:38; లూకా 

23:32; యోహాను 9:24; రోమీయులకు 8:3; యాకోబు 2:23;  

వచనము 32 

ఇశార్యేలు రాజగు కీర్సుత్ ఇపుప్డు సిలువమీదనుండి దిగి రావచుచ్ను. అపుప్డు మనము చూచి 

నముమ్దమని యొకరితో ఒకరు చెపుప్కొనిరి. ఆయనతోకూడ సిలువ వేయబడినవారును ఆయనను 

నిందించిరి. 

కీరత్నలు 22:7; కీరత్నలు 22:8; కీరత్నలు 22:12-14; కీరత్నలు 35:15-21; కీరత్నలు 69:7; 

కీరత్నలు 69:19; కీరత్నలు 69:20; కీరత్నలు 69:26; కీరత్నలు 109:25; విలాపవాకయ్ములు 1:12; 

విలాపవాకయ్ములు 2:15; మతత్యి 27:39; మతత్యి 27:40; మారుక్ 14:58; ఆదికాండము 

37:19; ఆదికాండము 37:20; మతత్యి 26:61; యోహాను 2:18-22; 1 సమూయేలు 25:14; 2 

రాజులు 1:9; కీరత్నలు 22:17; యిరిమ్యా 18:16; జెకరాయ్ 6:12; మతత్యి 20:19; మారుక్ 
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10:34; మారుక్ 14:57; మారుక్ 15:18; లూకా 23:35; యోహాను 2:19; యోహాను 16:20; 

హెబీర్యులకు 6:6; 1 పేతురు 2:23;  

వచనము 33 

మధాయ్హన్ము మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి కమెమ్ను. 

కీరత్నలు 22:8; మతత్యి 27:39;  

వచనము 34 

మూడు గంటలకు యేసు ఎలోయీ, ఎలోయీ, లామా సబకాత్నీ అని బిగగ్రగా కేకవేసెను; అ మాటలకు 

నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివని అరథ్ము. 

కీరత్నలు 2:1-4; కీరత్నలు 22:16; కీరత్నలు 22:17; మతత్యి 27:41-43; లూకా 23:35-37; 

యోహాను 11:47-52; యోహాను 12:23; యోహాను 12:24; 1 పేతురు 3:17; 1 పేతురు 3:18; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:27;  

వచనము 35 

దగగ్ర నిలిచినవారిలో కొందరు ఆ మాటలు విని అదిగో ఏలీయాను పిలుచుచునాన్డనిరి. 

మారుక్ 14:61; మారుక్ 14:62; యెషయా 44:6; జెఫనాయ్ 3:15; జెకరాయ్ 9:9; యోహాను 1:49; 

యోహాను 12:13; యోహాను 19:12-15; యోహాను 20:25-29; రోమీయులకు 3:3; 2 తిమోతి 

2:18; మతత్యి 27:44; లూకా 23:39-43; 2 రాజులు 1:9; మతత్యి 27:41; లూకా 23:38; 

యోహాను 6:30; యోహాను 11:37;  

వచనము 36 

ఒకడు పరుగెతిత్పోయి యొక సప్ంజీ చిరకాలోముంచి రెలుల్న తగిలించి ఆయనకు తార్గనిచిచ్ తాళుడి; 

ఏలీయా వీని దింప వచుచ్నేమో చూతమనెను. 

మారుక్ 15:25; మతత్యి 27:45; లూకా 23:44; లూకా 23:45; కీరత్నలు 105:28; యెషయా 

50:3; యెషయా 50:4; ఆమోసు 8:9; ఆమోసు 8:10; నిరగ్మకాండము 10:21; నిరగ్మకాండము 
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12:6; కీరత్నలు 18:9; కీరత్నలు 25:16; యిరిమ్యా 4:28; మతత్యి 20:5; లూకా 21:25; 

యోహాను 19:14; పర్కటన 6:12; పర్కటన 8:12;  

వచనము 37 

అంతట యేసు గొపప్ కేకవేసి పార్ణము విడిచెను. 

దానియేలు 9:21; లూకా 23:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:3; కీరత్నలు 22:1; మతత్యి 

27:46; హెబీర్యులకు 5:7; కీరత్నలు 27:9; కీరత్నలు 42:9; కీరత్నలు 71:11; యెషయా 41:17; 

విలాపవాకయ్ములు 1:12; విలాపవాకయ్ములు 5:20; నిరగ్మకాండము 12:6; యోబు 6:4; కీరత్నలు 

69:14; కీరత్నలు 71:20; కీరత్నలు 89:26; మతత్యి 20:5; మతత్యి 27:45; మారుక్ 7:34; 

యోహాను 19:14;  

వచనము 38 

అపుప్డు దేవాలయపు తెర పైనుండి కిర్ందివరకు రెండుగా చినిగెను. 

మారుక్ 9:11-13; మతత్యి 17:11-13; మతత్యి 27:47-49; మారుక్ 6:15;  

వచనము 39 

ఆయనకెదురుగా నిలిచియునన్ శతాధిపతి ఆయన ఈలాగు పార్ణము విడుచుట చూచి--నిజముగా ఈ 

మనుషుయ్డు దేవుని కుమారుడే అని చెపెప్ను. కొందరు సతరీలు దూరమునుండి చూచుచుండిరి. 

మారుక్ 15:23; కీరత్నలు 69:21; లూకా 23:36; యోహాను 19:28-30; మతత్యి 27:47; 

మారుక్ 6:15; యోహాను 19:29;  

వచనము 40 

వారిలో మగద్లేనే మరియయు, చినన్ యాకోబు యోసే అనువారి తలిల్యైన మరియయు, సలోమేయు 

ఉండిరి. 

మతత్యి 27:50; లూకా 23:46; యోహాను 19:30; హెబీర్యులకు 5:7;  

వచనము 41 
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ఆయన గలిలయలో ఉనన్పుప్డు వీరాయనను వెంబడించి ఆయనకు పరిచారము చేసినవారు. వీరు కాక 

ఆయనతో యెరూషలేమునకు వచిచ్న ఇతర సతరీలనేకులును వారిలో ఉండిరి. 

నిరగ్మకాండము 26:31-34; నిరగ్మకాండము 40:20; నిరగ్మకాండము 40:21; లేవీయకాండము 

16:2-19; 2 దినవృతాత్ంతములు 3:8-14; మతత్యి 27:51-53; లూకా 23:45; హెబీర్యులకు 

4:14-16; హెబీర్యులకు 6:19; హెబీర్యులకు 9:3-12; హెబీర్యులకు 10:19-23; 

హెబీర్యులకు 10:20;  

వచనము 42 

ఆ దినము సిదధ్పరచు దినము, అనగా విశార్ంతిదినమునకు పూరవ్దినము 

మారుక్ 15:44; మతత్యి 8:5-10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

27:1-3; అపోసత్లుల కారయ్ములు 27:43; మతత్యి 27:43; మతత్యి 27:54; లూకా 23:47; 

లూకా 23:48; జెకరాయ్ 6:12; మతత్యి 14:33; మతత్యి 27:36; యోహాను 19:7;  

వచనము 43 

గనుక సాయంకాలమైనపుప్డు అరిమతయియ యోసేపు తెగించి, పిలాతునొదద్కు వెళిల్ యేసు దేహము 

(తనకిమమ్ని) యడిగెను. అతడు ఘనత వహించిన యొక సభుయ్డై, దేవుని రాజయ్ముకొరకు 

ఎదురుచూచువాడు. 

కీరత్నలు 38:11; మతత్యి 27:55; మతత్యి 27:56; లూకా 23:49; యోహాను 19:25-27; 

మారుక్ 16:9; మతత్యి 28:1; లూకా 8:2; లూకా 8:3; యోహాను 20:11-18; మారుక్ 15:47; 

మారుక్ 16:1; మతత్యి 13:55; మతత్యి 27:55; మతత్యి 27:61; యోహాను 19:25; 1 

కొరిందీయులకు 9:5; గలతీయులకు 1:19; యాకోబు 1:1; మారుక్ 16:1; మతత్యి 20:20; 

మారుక్ 6:3; లూకా 23:27; లూకా 24:1; లూకా 24:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 15:13;  

వచనము 44 
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పిలాతు ఆయన ఇంతలోనే చనిపోయెనా అని ఆశచ్రయ్పడి యొక శతాధిపతిని తనయొదద్కు పిలిపించి 

ఆయన ఇంతలోనే చనిపోయెనా అని అతనినడిగెను. 

మతత్యి 27:56; లూకా 8:2; లూకా 8:3; మారుక్ 1:31; లూకా 23:49; లూకా 24:10; 

యోహాను 19:25;  

వచనము 45 

శతాధిపతివలన సంగతి తెలిసికొని, యోసేపునకు ఆ శవము నపప్గించెను. 

మతత్యి 27:57; మతత్యి 27:62; లూకా 23:50-54; యోహాను 19:38; మారుక్ 14:8; మారుక్ 

16:1; యోహాను 12:7; యోహాను 19:14; యోహాను 19:31;  

వచనము 46 

అతడు నారబటట్ కొని, ఆయనను దింపి, ఆ బటట్తో చుటిట్, బండలో తొలిపించిన సమాధియందు 

ఆయనను పెటిట్ ఆ సమాధి దావ్రమునకు రాయి పొరిల్ంచెను. 

మారుక్ 10:23-27; లూకా 2:25; లూకా 2:38; లూకా 23:51; మారుక్ 14:54; మారుక్ 

14:66-72; మతత్యి 19:30; మతత్యి 20:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:8-13; ఫిలిపీప్యులకు 

1:14; ఆదికాండము 49:18; యెషయా 53:9; మతత్యి 27:57; 1 కొరిందీయులకు 15:4;  

వచనము 47 

మగద్లేనే మరియయు యోసే తలిల్యైన మరియయు ఆయన యుంచబడిన చోటు చూచిరి. 

యోహాను 19:31-37; మతత్యి 27:36; మతత్యి 27:58; మారుక్ 15:39; లూకా 8:53;  
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వచనము 1 

విశార్ంతిదినము గడచిపోగానే మగద్లేనే మరియయు యాకోబు తలిల్యైన మరియయు సలోమేయు 

వచిచ్, ఆయనకు పూయవలెనని సుగంధదర్వయ్ములు కొనిరి. 

మతత్యి 27:58; యోహాను 19:38; లూకా 8:53; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29;  

వచనము 2 

వారు ఆదివారమున పెందలకడ (లేచి, బయలుదేరి) సూరోయ్దయమైనపుప్డు సమాధియొదద్కు 

వచుచ్చుండగా,  

మతత్యి 27:59; మతత్యి 27:60; లూకా 23:53; యోహాను 19:38-42; యెషయా 53:9; 

యెషయా 22:16; మారుక్ 16:3; మారుక్ 16:4; మతత్యి 27:60; మతత్యి 28:2; యోహాను 

11:38; లూకా 24:2; యోహాను 20:1; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:29;  

వచనము 3 

సమాధి దావ్రమునుండి మనకొరకు ఆ రాయి యెవడు పొరిల్ంచునని ఒకరితో ఒకరు 

చెపుప్కొనుచుండిరి. 

మారుక్ 15:40; మారుక్ 16:1; మతత్యి 27:61; మతత్యి 28:1; లూకా 23:55; లూకా 23:56; 

లూకా 24:1; లూకా 24:2; లేవీయకాండము 2:6; మతత్యి 13:55; మతత్యి 27:56; మారుక్ 

16:3; మారుక్ 16:9; లూకా 23:49; యోహాను 11:34;  

వచనము 4 

వారు వచిచ్ కనున్లెతిత్ చూడగా, రాయి పొరిల్ంపబడియుండుట చూచిరి. ఆ రాయి యెంతో పెదద్ది. 

మారుక్ 15:42; మతత్యి 28:1-10; లూకా 23:54; లూకా 23:56; లూకా 24:1-12; యోహాను 

19:31; యోహాను 20:1-10; మారుక్ 15:40; మారుక్ 15:47; లూకా 24:10; యోహాను 

19:25; మారుక్ 14:3; మారుక్ 14:8; 2 దినవృతాత్ంతములు 16:14; యోహాను 19:40; 

ఆదికాండము 50:2; పరమగీతము 4:14; మతత్యి 13:55; మతత్యి 26:12; మతత్యి 27:56; 

లూకా 8:2; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:14;  
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వచనము 5 

అపుప్డు వారు సమాధిలో పర్వేశించి, తెలల్ని నిలువుటంగీ ధరించుకొనియునన్ యొక పడుచువాడు 

కుడివైపున కూరుచ్ండుట చూచి మిగుల కలవరపడిరి. 

లూకా 24:10; మతత్యి 28:1; లూకా 24:1; యోహాను 20:1; దానియేలు 6:19; లూకా 24:4; 

1 కొరిందీయులకు 15:4;  

వచనము 6 

అందుకతడు కలవరపడకుడి సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదకుచునాన్రు; 

ఆయన లేచియునాన్డు, ఇకక్డ లేడు; వారు ఆయనను ఉంచిన సథ్లము చూడుడి. 

మారుక్ 15:46; మారుక్ 15:47; మతత్యి 27:60-66; ఆదికాండము 29:8; మతత్యి 28:2; 

లూకా 24:2; యోహాను 11:39; యోహాను 20:1;  

వచనము 7 

మీరు వెళిల్ ఆయన మీకంటె ముందుగా గలిలయలోనికి వెళుల్చునాన్డనియు, ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ 

అకక్డ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిషుయ్లతోను పేతురుతోను చెపుప్డనెను. 

మతత్యి 28:2-4; లూకా 24:2; యోహాను 20:1; మతత్యి 27:60; మారుక్ 15:46;  

వచనము 8 

వారు బయటకు వచిచ్, విసమ్యమునొంది వణకుచు సమాధియొదద్నుండి పారిపోయిరి; వారు 

భయపడినందున ఎవనితో ఏమియు చెపప్లేదు. 

లూకా 24:3; యోహాను 20:8; మతత్యి 28:1; యోహాను 20:11; లూకా 24:4; దానియేలు 

10:5; దానియేలు 10:6; మతత్యి 28:3; లూకా 24:4; లూకా 24:5; యోహాను 20:11; 

యోహాను 20:12; మారుక్ 6:49; మారుక్ 6:50; దానియేలు 8:17; దానియేలు 10:7-9; 

దానియేలు 10:12; లూకా 1:12; లూకా 1:29; లూకా 1:30; మారుక్ 9:6; మారుక్ 16:8; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:1; 1 తిమోతి 3:16; పర్కటన 1:17; 

పర్కటన 3:4;  
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వచనము 9 

ఆదివారము తెలల్వారినపుప్డు యేసు లేచి, తాను ఏడు దయయ్ములను వెళల్గొటిట్న మగద్లేనే మరియకు 

మొదట కనబడెను. 

మతత్యి 14:26; మతత్యి 14:27; మతత్యి 28:4; మతత్యి 28:5; పర్కటన 1:17; పర్కటన 

1:18; కీరత్నలు 105:3; కీరత్నలు 105:4; సామెతలు 8:17; యోహాను 19:19; యోహాను 

19:20; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

4:10; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:38-40; మారుక్ 9:9; మారుక్ 9:10; మారుక్ 10:34; కీరత్నలు 

71:20; మతత్యి 12:40; మతత్యి 28:6; మతత్యి 28:7; లూకా 24:4-8; లూకా 24:20-27; 

లూకా 24:46; యోహాను 2:19-22; 1 కొరిందీయులకు 15:3-7; దివ్తీయోపదేశకాండము 20:3; 

2 రాజులు 6:16; దానియేలు 10:12; మారుక్ 16:8; లూకా 1:13; లూకా 1:29; లూకా 24:5; 

యోహాను 6:20; యోహాను 11:34; యోహాను 20:12; యోహాను 20:15; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 10:30;  

వచనము 10 

ఆయనతో ఉండినవారు దుఃఖపడి యేడుచ్చుండగా ఆమె వెళిల్ ఆ సంగతి వారికి తెలియజేసెను గాని, 

మారుక్ 14:50; మారుక్ 14:66-72; మతత్యి 28:7; 2 కొరిందీయులకు 2:7; మారుక్ 14:28; 

మతత్యి 26:32; మతత్యి 28:10; మతత్యి 28:16; మతత్యి 28:17; యోహాను 21:1; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31; 1 కొరిందీయులకు 15:5; యిరిమ్యా 45:2; మతత్యి 14:31; 

లూకా 22:32; లూకా 24:9; లూకా 24:34; 1 కొరిందీయులకు 15:6;  

వచనము 11 

ఆయన బర్దికియునాన్డనియు ఆమెకు కనబడెననియు వారు విని నమమ్కపోయిరి. 

మతత్యి 28:8; లూకా 24:9-11; లూకా 24:22-24; మారుక్ 16:5; మారుక్ 16:6; లూకా 

24:37; 2 రాజులు 4:29; లూకా 10:4; దానియేలు 10:11; మతత్యి 28:7; యోహాను 4:28;  

వచనము 12 
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ఆ తరువాత వారిలో ఇదద్రు ఒక పలెల్టూరికి నడిచి పోవుచుండగా, ఆయన మారురూపము గలవాడై 

వారికి పర్తయ్క్షమాయెను. 

యోహాను 20:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 20:7; 1 కొరిందీయులకు 16:2; పర్కటన 1:10; 

మారుక్ 15:40; మారుక్ 15:47; లూకా 24:10; యోహాను 20:14-18; లూకా 8:2; 2 రాజులు 

5:4; కీరత్నలు 68:18; మతత్యి 12:45; మతత్యి 27:56; మతత్యి 28:9; లూకా 8:30; లూకా 

24:22; యోహాను 19:25;  

వచనము 13 

వారు వెళిల్ తకిక్నవారికి ఆ సంగతి తెలియజేసిరి గాని, వారు వీరి మాటనైనను నమమ్కపోయిరి. 

మారుక్ 14:72; మతత్యి 9:15; మతత్యి 24:30; లూకా 24:17; యోహాను 16:6; యోహాను 

16:20-22; 2 రాజులు 5:4; మతత్యి 28:7; మతత్యి 28:9; లూకా 24:9; లూకా 24:22; 

యోహాను 20:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:3;  

వచనము 14 

పిమమ్ట పదునొకండుమంది శిషుయ్లు భోజనమునకు కూరుచ్నన్పుప్డు ఆయన వారికి పర్తయ్క్షమై, తాను 

లేచిన తరువాత తనున్ చూచినవారి మాట నమమ్నందున వారి అపనమిమ్క నిమితత్మును 

హృదయకాఠినయ్ము నిమితత్మును వారిని గదిద్ంచెను. 

మారుక్ 16:13; మారుక్ 16:14; మారుక్ 9:19; నిరగ్మకాండము 6:9; యోబు 9:16; లూకా 

24:11; లూకా 24:23-35; 1 రాజులు 10:7; కీరత్నలు 126:1; యోహాను 20:25; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 12:15;  

వచనము 15 

మరియుమీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. 

లూకా 24:13-32; మారుక్ 9:2; లూకా 24:16; లూకా 24:35; యోహాను 20:14; యోహాను 

21:4; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:31;  

వచనము 16 
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నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందినవాడు రకిష్ంపబడును; నమమ్ని వానికి శిక్ష విధింపబడును. 

లూకా 24:33-35; లూకా 16:31; యోహాను 20:8; యోహాను 20:25; మతత్యి 28:7; మారుక్ 

16:11; లూకా 24:13; లూకా 24:34; లూకా 24:35;  

వచనము 17 

నమిమ్నవారివలన ఈ సూచక కిర్యలు కనబడును; ఏవనగా, నా నామమున దయయ్ములను 

వెళల్గొటుట్దురు; కొర్తత్ భాషలు మాటలాడుదురు, 

లూకా 24:36-43; యోహాను 20:19; యోహాను 20:20; 1 కొరిందీయులకు 15:5; మారుక్ 

7:18; మారుక్ 8:17; మారుక్ 8:18; మతత్యి 11:20; మతత్యి 15:16; మతత్యి 15:17; 

మతత్యి 16:8-11; మతత్యి 17:20; లూకా 24:25; లూకా 24:38; లూకా 24:39; యోహాను 

20:27; పర్కటన 3:19; సంఖాయ్కాండము 14:11; కీరత్నలు 95:8-11; హెబీర్యులకు 3:7; 

హెబీర్యులకు 3:8; హెబీర్యులకు 3:15-19; యెషయా 40:28; మతత్యి 17:17; మతత్యి 

28:16; మారుక్ 6:52; మారుక్ 9:19; మారుక్ 9:32; మారుక్ 16:11; లూకా 1:20; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 12:15; యాకోబు 1:5;  

వచనము 18 

పాములను ఎతిత్పటుట్కొందురు, మరణకరమైనదేది తార్గినను అది వారికి హానిచేయదు, రోగులమీద 

చేతులుంచినపుప్డు వారు సవ్సథ్త నొందుదురని వారితో చెపెప్ను. 

మతత్యి 10:5; మతత్యి 10:6; మతత్యి 28:19; లూకా 14:21-23; లూకా 24:47; లూకా 

24:48; యోహాను 15:16; యోహాను 20:21; 1 యోహాను 4:14; మారుక్ 13:10; కీరత్నలు 

22:27; కీరత్నలు 67:1; కీరత్నలు 67:2; కీరత్నలు 96:3; కీరత్నలు 98:3; యెషయా 42:10-12; 

యెషయా 45:22; యెషయా 49:6; యెషయా 52:10; యెషయా 60:1-3; లూకా 2:10; లూకా 

2:11; లూకా 2:31; లూకా 2:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:8; రోమీయులకు 10:18; 

రోమీయులకు 16:26; ఎఫెసీయులకు 2:17; కొలొసస్యులకు 1:6; కొలొసస్యులకు 1:23; 

పర్కటన 14:6; సంఖాయ్కాండము 29:1; 1 రాజులు 7:25; 2 దినవృతాత్ంతములు 4:4; కీరత్నలు 
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40:9; కీరత్నలు 72:16; కీరత్నలు 96:2; కీరత్నలు 98:2; సామెతలు 8:1; సామెతలు 15:7; 

యెషయా 25:6; యెషయా 34:1; యెషయా 51:5; యెషయా 52:7; యెషయా 57:19; 

యెషయా 62:11; యెషయా 66:19; యిరిమ్యా 1:7; మీకా 4:2; జెకరాయ్ 9:13; మతత్యి 9:37; 

మతత్యి 13:38; మతత్యి 22:9; మతత్యి 24:14; మతత్యి 24:31; మతత్యి 26:13; మారుక్ 

14:9; లూకా 3:6; లూకా 9:2; లూకా 10:2; లూకా 14:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 1:2; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:20; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:47; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:13; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:32; అపోసత్లుల కారయ్ములు 17:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8; 

రోమీయులకు 1:1; రోమీయులకు 3:29; రోమీయులకు 8:22; రోమీయులకు 10:8; రోమీయులకు 

10:14; 1 కొరిందీయులకు 15:3; 2 కొరిందీయులకు 5:18; గలతీయులకు 3:27; ఎఫెసీయులకు 

1:13; ఎఫెసీయులకు 3:9; 1 తిమోతి 2:4; తీతుకు 1:3; తీతుకు 2:11; హెబీర్యులకు 2:3; 1 

పేతురు 1:12; పర్కటన 5:9;  

వచనము 19 

ఈలాగు పర్భువైన యేసు వారితో మాటలాడిన తరువాత పరలోకమునకు చేరుచ్కొనబడి, దేవుని 

కుడిపారశ్వ్మున ఆసీనుడయెయ్ను. 

మారుక్ 1:15; లూకా 8:12; యోహాను 1:12; యోహాను 1:13; యోహాను 3:15; యోహాను 

3:16; యోహాను 3:18; యోహాను 3:36; యోహాను 5:24; యోహాను 6:29; యోహాను 6:35; 

యోహాను 6:40; యోహాను 7:37; యోహాను 7:38; యోహాను 11:25; యోహాను 11:26; 

యోహాను 12:46; యోహాను 20:31; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:43; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

13:39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:30-32; రోమీయులకు 3:6; రోమీయులకు 4:24; 

రోమీయులకు 10:9; హెబీర్యులకు 10:38; హెబీర్యులకు 10:39; 1 పేతురు 1:21; 1 పేతురు 

3:21; 1 యోహాను 5:10-13; మతత్యి 28:19; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:38; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 2:41; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:36-39; అపోసత్లుల కారయ్ములు 22:16; 
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రోమీయులకు 10:9-14; 1 పేతురు 3:21; యోహాను 3:18; యోహాను 3:19; యోహాను 3:36; 

యోహాను 8:24; యోహాను 12:47; యోహాను 12:48; అపోసత్లుల కారయ్ములు 13:46; 2 

దెసస్లోనీకయులకు 1:8; 2 దెసస్లోనీకయులకు 2:12; పర్కటన 20:15; పర్కటన 21:8; 

సంఖాయ్కాండము 19:20; సంఖాయ్కాండము 29:1; దివ్తీయోపదేశకాండము 18:19; 

దివ్తీయోపదేశకాండము 30:15; 1 రాజులు 7:25; కీరత్నలు 40:9; కీరత్నలు 72:16; సామెతలు 

8:1; యెషయా 34:1; యిరిమ్యా 1:7; యెహెజేక్లు 44:9; మీకా 4:2; మతత్యి 22:9; మతత్యి 

24:14; మతత్యి 24:31; లూకా 14:16; యోహాను 3:5; యోహాను 15:16; యోహాను 16:9; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:23; అపోసత్లుల కారయ్ములు 4:12; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:37; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:42; అపోసత్లుల కారయ్ములు 11:14; అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:31; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 18:8; రోమీయులకు 1:1; రోమీయులకు 3:27; రోమీయులకు 3:29; 

రోమీయులకు 10:8; రోమీయులకు 10:14; 1 కొరిందీయులకు 15:3; 2 కొరిందీయులకు 5:18; 

2 కొరిందీయులకు 6:15; గలతీయులకు 3:22; గలతీయులకు 3:27; ఎఫెసీయులకు 1:13; 

ఎఫెసీయులకు 2:8; ఎఫెసీయులకు 3:9; 1 దెసస్లోనీకయులకు 2:16; హెబీర్యులకు 3:19; 

హెబీర్యులకు 6:2; హెబీర్యులకు 6:9; 1 యోహాను 5:12; పర్కటన 5:9;  

వచనము 20 

వారు బయలుదేరి వాకయ్మంతట పర్కటించిరి. పర్భువు వారికి సహకారుడైయుండి, వెనువెంట 

జరుగుచు వచిచ్న సూచక కిర్యలవలన వాకయ్మును సిథ్రపరచుచుండెను. ఆమేన . 

యోహాను 14:12; లూకా 10:17; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 8:7; 

అపోసత్లుల కారయ్ములు 16:18; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:12-16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

2:4-11; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:33; అపోసత్లుల కారయ్ములు 10:46; అపోసత్లుల కారయ్ములు 

19:6; 1 కొరిందీయులకు 12:10; 1 కొరిందీయులకు 12:28; 1 కొరిందీయులకు 12:30; 1 

కొరిందీయులకు 14:5-26; దానియేలు 6:27; మతత్యి 10:1; మతత్యి 12:28; మారుక్ 6:7; 

లూకా 4:36; లూకా 9:1; యోహాను 17:22; అపోసత్లుల కారయ్ములు 2:43; అపోసత్లుల 
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కారయ్ములు 3:6; అపోసత్లుల కారయ్ములు 3:16; అపోసత్లుల కారయ్ములు 5:12; అపోసత్లుల 

కారయ్ములు 8:13; అపోసత్లుల కారయ్ములు 19:11; 1 కొరిందీయులకు 14:22; 2 కొరిందీయులకు 

13:8; హెబీర్యులకు 11:6; యాకోబు 5:15; 
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